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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Galicia
ANUNCIO do 18 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade da resolución pola que se extingue a autorización
ambiental integrada 2012-IPPC-119-285. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 23, 04-02-2021, Páx: 7330)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 21 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade das resolucións das modificacións non substanciais das
autorizacións ambientais integradas. (Diario Oficial de Galicia, Num:
26, 09-02-2021, Páx: 8241)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fan públicas
as resolucións polas que se revisan autorizacións ambientais
integradas. (Diario Oficial de Galicia, Num: 26, 09-02-2021, Páx:
8243)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 18 de xaneiro 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 Sociedad Cooperativa A Ponte, S.C.G. para a
explotación avícola de engorda de polos A Ponte Río, situada no
lugar das Lagoas, parroquia de Piúca, concello de Maceda (Ourense).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 23, 04-02-2021, Páx: 7331)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 25 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se notifica o
acordo de inicio de baixa das autorizacións como xestor de
valorización de residuos plásticos non perigosos da empresa
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Plásticos Rivadil, S.L. (expediente 2020-SC-M-00294 e un máis).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 28, 11-02-2021, Páx: 8909)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de xaneiro 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 Ingaroil, S.L.U. para a súa planta de
almacenamento e de tratamento de residuos no concello das
Somozas (A Coruña) (expediente 2018-IPPC-M-114). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 27, 10-02-2021, Páx: 8668)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 25 de xaneiro 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 Unión de Inversores Miño, S.A. para a
explotación avícola de pavos Vilela en Cualedro. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 28, 11-02-2021, Páx: 8908)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 9 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
resolución pola que se revisa a autorización ambiental integrada
outorgada a Cooperativa Agrícola Ganadera de Ourense, S.C.G. para
unha explotación avícola de pavos de ceba chamada A Ladeira, no
concello de Porqueira (Ourense) (expediente 2019-IPPC-M-54).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 37, 24-02-2021, Páx: 11593)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade da Resolución do 5 de febreiro de 2021 de modificación
substancial da autorización ambiental integrada outorgada a
Cooperativas Orensanas, S.C.G. para o matadoiro avícola con planta
de tratamento e transformación de produtos cárnicos e planta de
incineración de galiñaza, situada en Santa Cruz de Arrabaldo,
concello de Ourense (número de rexistro AAI:
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2007/0081_NAA/IPPC_143). (Diario Oficial de Galicia, Num: 39, 26-022021, Páx: 12340)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
ANUNCIO da Dirección Xeral de Calidade e Seguridade Alimentaria,
relativo á aprobación do Programa de inspección ambiental das
instalacións con autorización ambiental integrada para o ano 2021.
(Boletín Oficial de Aragón, Num: 24, 08-02-2021, Páx: 4662)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN TES/379/2021, do 11 de febreiro, pola que se aproba o
Programa de inspección ambiental integrada de Cataluña para o ano
2021. (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Num: 8342, 1602-2021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AGRICULTURA ECOLÓXICA
Comunitaria
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2021/269 DA COMISIÓN do 4 de
decembro de 2020 polo que se modifica o Regulamento Delegado
(UE) 2020/427 no que incumbe á data de aplicación das modificacións
de determinadas normas de produción aplicables aos produtos
ecolóxicos que figuran no anexo II do Regulamento (UE) 2018/848 do
Parlamento Europeo e do Consello. (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 60, 22-02-2021, Páx: 24)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ATMOSFERA E CLIMA
Comunitaria
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/136 DA COMISIÓN do 4 de
febreiro de 2021 pola que se corrixen a Decisión de Execución (UE)
2019/1119, relativa á aprobación dunha tecnoloxía de iluminación
eficiente para o exterior dos vehículos que utiliza diodos emisores
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de luz para o seu uso en vehículos de motor de combustión interna e
en vehículos eléctricos híbridos non recargables desde o exterior
como tecnoloxía innovadora para a redución das emisións de CO2 dos
turismos de conformidade co Regulamento (CE) nº 443/2009 do
Parlamento Europeo e do Consello, e a Decisión de Execución (UE)
2020/1339, relativa á aprobación, con arranxo ao Regulamento (UE)
2019/631 do Parlamento Europeo e do Consello, dunha tecnoloxía de
iluminación eficiente para o exterior dos vehículos que utiliza diodos
emisores de luz como tecnoloxía innovadora para reducir as emisións
de CO2 de determinados vehículos comerciais lixeiros en relación co
procedemento de ensaio de vehículos lixeiros harmonizado a nivel
mundial. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 42, 05-02-2021,
Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS CONTINENTAIS
Local
Ordenanza do servizo de saneamento e depuración de augas
residuais. Concello de Cabanas (BOP A Coruña, Num: 28, 11-02-2021,
Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Galicia
Resolución do 29 de xaneiro de 2021, da Presidencia da
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., pola que se publica a
Adenda de modificación e prórroga do Convenio coa Deputación
Provincial de Ourense e o Concello da Veiga, para o financiamento,
execución e entrega para o seu mantemento e conservación das
obras do proxecto de acondicionamento, protección e mellora da
conectividade das marxes do río Xares ao seu paso polos núcleos de
Xares, Ponche e Baños, na Veiga (Ourense). (Boletín Oficial del
Estado, Num: 33, 08-02-2021, Páx: 14195)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
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DECRETO 3/2021, do 4 de febreiro, polo que se aproba
definitivamente o Plan Especial de Xestión do Risco de Inundación da
Demarcación Hidrográfica de Lanzarote. (Boletín Oficial de Canarias,
Num: 34, 18-02-2021, Páx: 6635)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECRETO 6/2021, do 11 de febreiro, polo que se aproba
definitivamente o Plan Especial de Xestión do Risco de Inundación da
Demarcación Hidrográfica da Palma. (Boletín Oficial de Canarias,
Num: 38, 24-02-2021, Páx: 7949)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECRETO 120/2020, do 26 de novembro, polo que se aproba
definitivamente o Plan Especial de Xestión do Risco de Inundación da
Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura. (Boletín Oficial de
Canarias, Num: 39, 25-02-2021, Páx: 8869)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 15 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no cal se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan parcial de ordenación do solo
urbanizable delimitado industrial SUDI-6, no concello de Mos
(expediente 2020AAE2439). (Diario Oficial de Galicia, Num: 21, 0202-2021, Páx: 6764)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 19 de xaneiro 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 equipamento en solo rústico no concello do Corgo
(expediente 2020AAE2492). (Diario Oficial de Galicia, Num: 24, 0502-2021, Páx: 7564)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 15 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no cal se fai público o
informe ambiental estratéxico da delimitación do núcleo rural
número 01 A Ponte Rosende, no concello de Carballo (expediente
2020AAE2487). (Diario Oficial de Galicia, Num: 21, 02-02-2021, Páx:
6765)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 15 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no cal se fai público o
informe ambiental estratéxico da delimitación do solo do núcleo rural
da Farrapa, no concello de Dumbría (expediente 2020AAE2488).
(Boletín Oficial del Estado, Num: 21, 02-02-2021, Páx: 6766)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 27 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan de ordenación do medio físico
de San Fiz de Asma, no concello de Chantada (expediente
2020AAE2497). (Diario Oficial de Galicia, Num: 29, 12-02-2021, Páx:
9187)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 27 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan
especial de protección e reforma interior do núcleo histórico de
Ourense, modificación da ficha urbanística e das condicións
particulares do edificio situado na rúa Lamas Carvajal número 6,
concello de Ourense (expediente 2020AAE2495). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 29, 12-02-2021, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 3 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no cal se fai público o
informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 11 do
Plan xeral de ordenación municipal, no concello de Sanxenxo
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(expediente 2020AAE2498). (Diario Oficial de Galicia, Num: 32, 1702-2021, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 3 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no cal se fai público o
informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 7 do
Plan xeral de ordenación municipal de Carballo, aliñacións en
Quintela e A Barreira, no concello de Carballo (expediente
2020AAE2499). (Diario Oficial de Galicia, Num: 32, 17-02-2021, Páx:
10247)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 9 de febreiro 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 dotacións para a
implantación dunha praza en San Xurxo de Sacos, no concello de
Cerdedo-Cotobade (expediente 2020AAE2496). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 36, 23-02-2021, Páx: 11330)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 27 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral
de ordenación municipal (PXOM) do Barco de Valdeorras e do Plan
especial de reforma interior (PERI) 1.1 na avenida de Galicia, concello
do Barco de Valdeorras (expediente 2020AAE2459). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 29, 12-02-2021, Páx: 9189)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 11 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico do proxecto sectorial do Campus
Tecnolóxico Cortizo, nos concellos de Padrón e Rois, promovido por
Aluminios Cortizo, S.A.U. (expediente 2020AAE2504). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 39, 26-02-2021, Páx: 12341)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 11 de febreiro 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 3 das
normas subsidiarias de planeamento para a fixación de aliñacións no
núcleo rural de Suevos, no concello
de Mazaricos (expediente 2020AAE2502). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 39, 26-02-2021, Páx: 1234)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 19 de xaneiro 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 almacenamento de
residuos perigosos no porto interior de Ferrol, no concello de Ferrol
(expediente 2020/0079). (Diario Oficial de Galicia, Num: 24, 05-022021, Páx: 7566)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ANUNCIO do 19 de xaneiro 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 almacenamento de
residuos perigosos no porto exterior da Coruña, en Punta
Langosteira, no concello de Arteixo (expediente 2020/0076). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 24, 05-02-2021, Páx: 7568)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 19 de xaneiro 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 de
forestal a agrícola de varias parcelas nas parroquias de Carmoega e
Cercio, nos concellos de Agolada e Lalín (expediente 2018/0206).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 24, 05-02-2021, Páx: 7565)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 20 de xaneiro 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 centro de xestión de
residuos metálicos e baterías, na parroquia do Corgo, no concello do
Corgo (clave do expediente 2020/0147). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 25, 08-02-2021, Páx: 7816)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 18 de xaneiro 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 de
forestal a agrícola dunha parcela na parroquia do Sisto, no concello
de Dozón (Pontevedra) (expediente 2020/0186). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 21, 02-02-2021, Páx: 6767)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 4 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de
Planificación e Ordenación Forestal, pola que se dá publicidade da
resolución de aprobación do proxecto de ordenación forestal do
monte veciñal en man común de Ventosa, nas parroquias de Moia e
Rao, no concello de Navia de Suarna (Lugo), en cumprimento do
artigo 42 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 23, 04-02-2021, Páx: 7345)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

ANUNCIO do 19 de xaneiro 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 almacenamento de
residuos perigosos no porto exterior de Ferrol, no concello de Ferrol
(expediente 2020/0078). (Diario Oficial de Galicia, Num: 24, 05-022021, Páx: 7567)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 13 de xaneiro 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 de
forestal a agrícola, para viñedo, de varias parcelas nas parroquias de
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Arealonga e O Carril, no concello de Vilagarcía de Arousa (clave do
expediente 2020/0040). (Diario Oficial de Galicia, Num: 23, 04-022021, Páx: 7329)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de
Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se dá
publicidade da declaración de impacto ambiental formulada pola
Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio
Climático relativa ao proxecto do parque eólico Mesada, no concello
de Vila de Cruces, promovido por Aldesa Energías Renovables de
Galicia, S.A. (Diario Oficial de Galicia, Num: 29, 12-02-2021, Páx:
9178)
Organismo: VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E
INNOVACIÓN

ANUNCIO do 28 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto da zona de
reestruturación parcelaria de Lamas, no concello de Cospeito (Lugo)
(expediente 2018/0191). (Diario Oficial de Galicia, Num: 29, 12-022021, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 27 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto dun centro xestor de
vehículos ao final da súa vida útil no lugar de Riocovo, na parroquia
de Barreiro, no concello de Melide (A Coruña) (expediente
2019/0169). (Diario Oficial de Galicia, Num: 29, 12-02-2021, Páx:
9190)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 1 de febreiro 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 dos
polígonos 1, 2 e 3 do Plan parcial de San Paio de Navia, no concello
de Vigo (Pontevedra) (clave do expediente 2020/0179). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 31, 16-02-2021, Páx: 9965)
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Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Resolución do 10 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
e Avaliación Ambiental, pola que se formula informe de impacto
ambiental do proxecto «Protección ambiental do bordo litoral na
praia de Razo, no termo municipal de Carballo (A Coruña)». (Boletín
Oficial del Estado, Num: 45, 22-02-2021, Páx: 20505)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ANUNCIO do 4 de febreiro 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 de
granxa de porcino de ceba na parroquia de Bóveda, no concello de
Vilar de Barrio (expediente 2019/0129). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 35, 22-02-2021, Páx: 11137)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 8 de febreiro 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
do solo urbanizable SURD ST3/ ARS-T3 do Plan xeral de ordenación
municipal (PXOM) de Carballo, no concello de Carballo (expediente
2020/0178). (Diario Oficial de Galicia, Num: 35, 22-02-2021, Páx:
11138)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 8 de febreiro 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 implantación dun
establecemento comercial colectivo no parque empresarial Porto do
Molle, no concello de Nigrán (expediente 2019/0159). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 35, 22-02-2021, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de
Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se dá
publicidade á declaración de impacto ambiental formulada pola
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Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio
Climático, relativa ao proxecto do parque eólico O Picoto, no concello
de Arteixo (A Coruña), promovido por Cortizo Eólicas, S.L.
(expediente IN661A 2011/28-1). (Diario Oficial de Galicia, Num: 36,
23-02-2021, Páx: 11327)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de febreiro 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 compostaxe
de esterco procedente de granxas de gando vacún na parroquia de
Pentes, no concello da Gudiña (Ourense) (expediente 2019/0164).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 37, 24-02-2021, Páx: 11594)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 9 de febreiro 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 ampliación de
explotación de vacún de leite na parroquia de Vedro, no concello de
Portomarín (expediente 2020/0219). (Diario Oficial de Galicia, Num:
36, 23-02-2021, Páx: 11331)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Galicia
CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 13 de xaneiro de 2021, da
Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se aproba a renovación
do Plan de aproveitamento específico da anguía na desembocadura
do río Ulla para o ano 2021. (Diario Oficial de Galicia, Num: 23, 04-022021, Páx: 7155)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 22 de xaneiro 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
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2021. (Diario Oficial de Galicia, Num: 22, 03-02-2021, Páx: 6835)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ORDE do 21 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as normas de
pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia
durante a tempada de 2021. (Diario Oficial de Galicia, Num: 23, 0402-2021, Páx: 7075)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

DECRETO 28/2021, do 21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas
sobre a subministración directa da caza maior silvestre abatida na
Comunidade Autónoma de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 34,
19-02-2021, Páx: 10603)
Organismo: VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E
TURISMO

RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2021 pola que se autoriza o Plan de
pesca de anguía para as confrarías de pescadores da ría de Arousa
para a tempada 2021. (Diario Oficial de Galicia, Num: 32, 17-02-2021,
Páx: 10143)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2021 pola que se autoriza o Plan de
pesca de anguía para as confrarías de pescadores da ría de Vigo para
a tempada 2021. (Diario Oficial de Galicia, Num: 32, 17-02-2021, Páx:
-)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 21 de xaneiro de 2021 pola que se
establecen as normas de pesca nas augas continentais da
Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada de 2021.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 36, 23-02-2021, Páx: 11200)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
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Orde 7/2021, do 27 de xaneiro, da Consellería de Desenvolvemento
Sostible, de Vedas de Pesca de 2021 - Castilla la Mancha (Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, Num: 25, 08-02-2021, Páx: 4192)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN ARP/260/2021, do 5 de febreiro, pola que se ordena a
pesca nas augas continentais de Cataluña durante a tempada 2021.
(Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Num: 8337, 09-022021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN do 29 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Política
Forestal, pola que se modifica a Resolución do 2 de outubro de 2017,
da Dirección Xeral de Medio Ambiente, pola que se declara
emerxencia cinexética, por motivos de protección do medio natural e
sanidade animal no territorio da Comunidade Autónoma de
Extremadura. (Diario Oficial de Extremadura, Num: 29, 12-02-2021,
Páx: 9031)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución de 11/02/2021, da Dirección Xeral de Medio Natural e
Biodiversidade, pola que se acorda levantar a suspensión temporal
da Resolución de 26/11/2020, pola que se declara a caza de diversas
especies como actividade necesaria (Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, Num: 3, 12-02-2021, Páx: 158)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde 21/2021, de 12 febreiro, da Consellería de Desenvolvemento
Sostible, pola que se regula a pesca nocturna na comunidade
autónoma de Castilla-La Mancha (Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, Num: 35, 22-02-2021, Páx: 7364)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros da Resolución do 29 de xaneiro de 2021, da
Dirección Xeral de Política Forestal, pola que se modifica a
Resolución do 2 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Medio
Ambiente, pola que se declara emerxencia cinexética, por motivos de
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protección do medio natural e sanidade animal no territorio da
Comunidade Autónoma de Extremadura. (Diario Oficial de
Extremadura, Num: 31, 16-02-2021, Páx: 9390)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde 15/2021, do 11 de febreiro, da Consellería de Desenvolvemento
Sostible, pola que se modifica a Orde 88/2020, do 19 de xuño, pola
que se fixan os períodos hábiles de caza e as vedas aplicables con
carácter xeral a todo o territorio da comunidade autónoma de
Castilla-La Mancha para a tempada cinexética 20202021 (Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, Num: 3, 12-02-2021, Páx: 156)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CONTAMINACIÓN
Galicia
RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2021 pola que se ordena a
publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de
xaneiro de 2021 polo que se aproba a revisión do Plan territorial de
continxencias por contaminación mariña accidental da Comunidade
Autónoma de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 26, 09-02-2021,
Páx: 8050)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

Comunitaria
Decisión das Partes contratantes do Acordo sobre a cooperación en
materia de loita contra a contaminación do Mar do Norte por
hidrocarburos e outras substancias perigosas relativa á adhesión do
Reino de España ao Acordo (Diario Oficial de la Unión Europea, Num:
54, 16-02-2021, Páx: 6)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros do Regulamento (UE) 2019/1009 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 5 de xuño de 2019, polo que se establecen
disposicións relativas á posta a disposición no mercado dos produtos
fertilizantes UE e modifícanse os Regulamentos (CE) Nº 1069/2009 e
(CE) Nº 1107/2009 e derrógase o Regulamento (CE) Nº 2003/2003
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(Diario Oficial de la Comunidad Europea, Num: 48, 11-02-2021, Páx:
6)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión (UE) 2021/176 do Consello do 5 de febreiro de 2021 pola que
se aproban as emendas do Acordo sobre a cooperación en materia de
loita contra a contaminación do Mar do Norte por hidrocarburos e
outras substancias perigosas (Acordo de
Bonn) no referente á
ampliación do ámbito de aplicación do devandito Acordo e a adhesión
do Reino de España ao mesmo (Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 54, 16-02-2021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión das Partes contratantes do Acordo sobre a cooperación en
materia de loita contra a contaminación do Mar do Norte por
hidrocarburos e outras substancias perigosas relativa á ampliación
do ámbito de aplicación do Acordo con vistas á cooperación a efectos
da vixilancia respecto dos requisitos do anexo VI do Convenio
MARPOL (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 54, 16-02-2021,
Páx: 3)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ECOAUDITORÍAS/ECOETIQUETADO
Comunitaria
Regulamento de Execución (UE) 2021/181 da Comisión do 15 de
febreiro de 2021 que modifica o Regulamento (CE) nº 889/2008, polo
que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº
834/2007 do Consello sobre produción e etiquetaxe dos produtos
ecolóxicos, con respecto á produción ecolóxica, a súa etiquetaxe e o
seu control (Diario Oficial de la Comunidad Europea, Num: 53, 16-022021, Páx: 99)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2021/279 da Comisión do 22 de
febreiro de 2021 polo que se establecen normas detalladas para
executar o Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeo e do

17 de 53

NORMATIVA
Consello no relativo aos controis e outras medidas que garantan a
trazabilidade e o cumprimento do disposto en materia de produción
ecolóxica e etiquetaxe dos produtos ecolóxicos. (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 62, 23-02-2021, Páx: 6)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Galicia
ORDE do 9 de febreiro de 2021 pola que se modifica o anexo I da
Orde do 19 de maio de 2014 pola que se establecen os modelos
silvícolas ou de xestión forestal orientativos e referentes de boas
prácticas forestais para os distritos forestais de Galicia. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 39, 26-02-2021, Páx: 12222)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

Outras CCAA
RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2021, do Director Xeral de Medio
Natural e Xestión Forestal, pola que se dispón a publicación de
determinados Plans do anexo II do Decreto 13/2021, do 25 de
xaneiro, do Gobierno de Aragón, polo que se declaran as Zonas de
Especial Conservación en Aragón, e apróbanse os Plans Básicos de
Xestión e Conservación das Zonas de Especial Conservación e das
Zonas de Especial Protección para as Aves da Rede Natura 2000 en
Aragón. (Boletín Oficial de Aragón, Num: 30, 12-02-2021, Páx: 5320)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2021, do Director Xeral de Medio
Natural e Xestión Forestal, pola que se dispón a publicación de
determinados Plans do anexo II do Decreto 13/2021, do 25 de
xaneiro, do Gobierno de Aragón, polo que se declaran as Zonas de
Especial Conservación en Aragón, e se aproban os Plans Básicos de
Xestión e Conservación das Zonas de Especial Conservación e das
Zonas de Especial Protección para as Aves da Rede Natura 2000 en
Aragón. (Boletín Oficial de Aragón, Num: 37, 20-02-2021, Páx: 7006)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Decreto 7/2021, do 22 de febreiro, polo cal se aproba o Plan de
ordenación dos recursos naturais (PORN) de S' Albufera de Mallorca
e se modifica o Decreto 4/1988, do 28 de xaneiro, polo cal se declara
parque natural S' Albufera de Mallorca. (Boletín Oficial de Islas
Baleares, Num: 27, 25-02-2021, Páx: 6323)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2021/268 DA COMISIÓN do 28 de
outubro de 2020 polo que se modifica o anexo IV do Regulamento
(UE) 2018/841 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta
aos niveis de referencia forestal que deberán aplicar os Estados
membros para o período comprendido entre 2021 e 2025. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 60, 22-02-2021, Páx: 21)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Local
Ordenanza municipal reguladora da xestión de biomasa e distancias
das plantacións para a prevención e defensa contra os incendios
forestais - Carballeda de Avia (BOP Ourense, Num: 28, 04-02-2021,
Páx: 2)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Galicia
DECRETO 238/2020, do 29 de decembro, polo que se aproban as
Directrices de paisaxe de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 20,
01-02-2021, Páx: 6111)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 22 de xaneiro de 2021 pola que se dá publicidade do
esgotamento de crédito da convocatoria para o ano 2020 dos
programas de fomento de mellora da eficiencia enerxética e
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sustentabilidade e de fomento da conservación, da mellora da
seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas, do Plan
estatal de vivenda 2018-2021 (código de procedemento VI422E).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 23, 04-02-2021, Páx: 7288)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
DECRETO 7/2021, do 27 de xaneiro, do Consello de Goberno, polo que
se aproba o Regulamento de Vías
Pecuarias da Comunidad de
Madrid. (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Num: 26, 01-022021, Páx: 9)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ACORDO GOV/17/2021, do 9 de febreiro, polo que se aproba o Plan
estratéxico da alimentación de Cataluña. (Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya, Num: 8339, 11-02-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Resolución do 19 de xaneiro de 2021, da Secretaría de Estado para a
Axenda 2030, pola que se publica o Acordo da Conferencia Sectorial
para a Axenda 2030, pola que se aproba o seu Regulamento de
Organización e Funcionamento (Boletín Oficial del Estado, Num: 29,
03-02-2021, Páx: 12540)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 12 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Políticas
Panca para o Cumprimento da Axenda 2030, pola que se publica o
Convenio marco entre a Secretaría de Estado para a Axenda 2030 e a
Federación Española de Municipios e Provincias, para a posta en
marcha e desenvolvemento de actuacións dirixidas á localización e
implementación dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da
Axenda 2030 no ámbito local. (Boletín Oficial del Estado, Num: 43,
19-02-2021, Páx: 19965)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Resolución do 19 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Políticas
Panca para o Cumprimento da Axenda 2030, pola que se publica o
Convenio Marco entre a Secretaría de Estado para a Axenda 2030 e a
Rede Española para o Desenvolvemento Sostible, destinado a
lograr
unha maior sensibilización e concienciación da sociedade
española sobre os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da
Axenda 2030. (Boletín Oficial del Estado, Num: 49, 26-02-2021, Páx:
23834)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Decisión de Execución (UE) 2021/184 da Comisión do 12 de febreiro
de 2021 pola que se modifican as Decisións 2009/813/CE,
2009/814/CE e 2010/429/UE e as Decisións de Execución 2012/82/UE,
2012/83/UE, 2012/347/UE, 2013/649/UE, (UE) 2015/683, (UE)
2015/684, (UE) 2015/685, (UE) 2015/686, (UE) 2015/687, (UE)
2015/688, (UE) 2015/689, (UE) 2015/693, (UE) 2015/695, (UE)
2015/696, (UE) 2015/700, (UE) 2015/701, (UE) 2015/2279, (UE)
2015/2281, (UE) 2016/1216, (UE) 2016/1217, (UE) 2017/1207, (UE)
2018/1111, (UE) 2018/2045, (UE) 2018/2046, (UE) 2019/1307, (UE)
2019/1308, (UE) 2019/1309, (UE) 2019/2083 e (UE) 2020/1360 no que
se refire ao titular da autorización e o seu representante na Unión
para a comercialización de determinados produtos que conteñen,
compóñense ou se produciron a partir de determinados organismos
modificados xeneticamente (Diario Oficial de la Unión Europea, Num:
55, 16-02-2021, Páx: 4)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión do Comité Mixto do EEE nº 160/2018, do 6 de xullo de
2018, pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo
EEE. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 67, 25-02-2021, Páx:
53)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión do Comité Mixto do EEE n.º 166/2018, do 6 de xullo de 2018,
pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 67, 25-02-2021, Páx: 61)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión do Comité Mixto nº 161/2018, do 6 de xullo de 2018, pola
que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo EEE. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 67, 25-02-2021, Páx: 54)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión do Comité Mixto do EEE nº 164/2018, do 6 de xullo de 2018,
pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 67, 25-02-2021, Páx: 57)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión do Comité Mixto do EEE nº 163/2018, do 6 de xullo de 2018,
pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 67, 25-02-2021, Páx: 56)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

NORMATIVA XERAL
Outras CCAA
Lei 2/2021, do 29 de xaneiro, de Medidas Fiscais e Administrativas
para o ano 2021 (Boletín Oficial de La Rioja, Num: 22, 01-02-2021,
Páx: 1892)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA/RÉXIME COMPETENCIAL
Comunitaria
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/173 DA COMISIÓN do 12 de
febreiro de 2021 pola que se crea a Axencia Executiva Europea de
Clima, Infraestruturas e Medio Ambiente, a Axencia Executiva
Europea nos ámbitos da Saúde e Dixital, a Axencia Executiva Europea
de Investigación, a Axencia Executiva para o Consello Europeo de
Innovación e as Pemes, a Axencia Executiva Europea de Investigación
e a Axencia Executiva Europea de Educación e Cultura, e derróganse
as Decisións de Execución 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE,
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2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE. (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 50, 15-02-2021, Páx: 9)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Local
Aprobación definitiva do Funcionamento do Centro de Recollida e
Protección de Animais. Concello de Foz (BOP Lugo, Num: 27, 03-022021, Páx: 5)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
DECRETO 13/2021, do 25 de xaneiro, do Goberno de Aragón, polo que
se declaran as Zonas de Especial Conservación en Aragón, e
apróbanse os plans básicos de xestión e conservación das Zonas de
Especial Conservación e das Zonas de Especial Protección para as
Aves da Rede Natura 2000 en Aragón. (Boletín Oficial de Aragón,
Num: 24, 05-02-2021, Páx: 3925)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN do 9 de febreiro de 2021, do Director Xeral de Medio
Natural e Xestión Forestal, pola que se dispón a publicación de
determinados Plans do anexo II do Decreto 13/2021, do 25 de
xaneiro, do Gobierno de Aragón, polo que se declaran as Zonas de
Especial Conservación en Aragón, e se aproban os Plans Básicos de
Xestión e Conservación das Zonas de Especial Conservación e das
Zonas de Especial Protección para as Aves da Rede Natura 2000 en
Aragón. (Boletín Oficial de Aragón, Num: 31, 13-02-2021, Páx: 5668)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Real Decreto 118/2021, do 23 de febreiro, polo que se modifica o
Real Decreto 53/2013, do 1 de febreiro, polo que se establecen as
normas básicas aplicables para a protección dos animais utilizados
en experimentación e outros fins científicos, incluíndo a docencia.
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(Boletín Oficial del Estado, Num: 47, 24-02-2021, Páx: 22616)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/163 DA COMISIÓN do 21 de
xaneiro de 2021 pola que se adopta a décimo cuarta lista actualizada
de lugares de importancia comunitaria da rexión
bioxeográfica
atlántica (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 51, 15-02-2021,
Páx: 605)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/159 DA COMISIÓN do 21 de
xaneiro de 2021 pola que se adopta a décimo cuarta lista actualizada
de lugares de importancia comunitaria da rexión
bioxeográfica
mediterránea (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 50, 15-022021, Páx: 87)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/162 DA COMISIÓN do 21 de
xaneiro de 2021 pola que se adopta a novena lista actualizada de
lugares de importancia comunitaria da rexión
bioxeográfica
macaronésica (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 51, 15-022021, Páx: 596)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/165 DA COMISIÓN do 21 de
xaneiro de 2021 pola que se adopta a décimo cuarta lista actualizada
de lugares de importancia comunitaria da rexión
bioxeográfica
alpina (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 51, 15-02-2021, Páx:
702)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS
Local
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Aprobación definitiva Regulamento de Funcionamento do Punto
Limpo de Gondomar (BOP Pontevedra, Num: 27, 10-02-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Galicia
LEI 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de
Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 38, 25-02-2021, Páx: 11647)
Organismo: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Comunitaria
REGULAMENTO (Euratom) 2021/100 DO CONSELLO do 25 de xaneiro
de 2021 polo que se establece un programa financeiro específico
para clausúraa de instalacións nucleares e a xestión de residuos
radioactivos e derrógase o Regulamento (Euratom) nº 1368/2013 do
Consello (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 34, 01-02-2021,
Páx: 3)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO (UE) 2021/155 DA COMISIÓN do 9 de febreiro de 2021
que modifica os anexos II, III e V do Regulamento (CE) nº 396/2005
do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta aos límites
máximos de residuos do tetracloruro de carbono, o clorotalonil, o
clorprofam, o dimetoato, o etoprofos, a fenamidona, o metiocarb, o
ometoato, o propiconazol e a pimetrozina en determinados produtos.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 46, 10-02-2021, Páx: 5)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RUÍDO
Outras CCAA
Decreto nº 297 de data 25 de febreiro de 2021, relativo á aprobación
definitiva da zonificación acústica da Ciudad Autónoma de Melilla.
(Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Num: 5838, 26-022021, Páx: 321)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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NORMATIVA
SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/103 DA COMISIÓN do 29 de
xaneiro de 2021 pola que non se aproba o dióxido de carbono como
substancia activa existente para o seu uso en biocidas do tipo 19
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 34, 01-02-2021, Páx: 31)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2021/134 DA COMISIÓN do 4 de
febreiro de 2021 polo que se renova a aprobación da substancia
activa de baixo risco
Akanthomyces
muscarius cepa Ve6
(anteriormente Lecanicillium muscarium cepa Ve6), con arranxo ao
Regulamento (CE)
nº 1107/2009 do Parlamento Europeo e do
Consello, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios, e
modifícase o anexo do Regulamento de Execución (UE) nº 540/2011
da Comisión (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 42, 05-022021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/327 DA COMISIÓN do 23 de
febreiro de 2021 pola que se atrasa a data de
expiración da
aprobación da metoflutrina para o seu uso en biocidas do tipo de
produto 18 (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 64, 24-02-2021,
Páx: 10)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decición de Execución (UE) 2021/333 da Comisión do 24 de febreiro
de 2021 pola que se retrasa a data de expiración da aprobación da
alfacloralosa para o seu uso en biocidasdo tipo de produto 14. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 65, 25-02-2021, Páx: 58)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2021/345 da Comisión do 25 de
febreiro de 2021 polo que se aproba o cloro activo xerado a partir de
cloruro de sodio por electrólise como substancia activa para o seu
uso en biocidas dos tipos 2, 3, 4 e 5. (Diario Oficial de la Unión
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Europea, Num: 68, 26-02-2021, Páx: 163)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2021/348 da Comisión do 25 de
febreiro de 2021 polo que se aproba o uso da carbendazima como
substancia activa existente en biocidas dos tipos de produto 7 e 10.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 68, 26-02-2021, Páx: 174)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión de Execución (UE) 2021/354 da Comisión do 25 de febreiro
de 2021 pola que se atrasa a data de expiración da aprobación do
propiconazol para o seu uso en biocidas do tipo de produto 8. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 68, 26-02-2021, Páx: 219)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Local
Programa DP0035, de subvencións a asociacións protectoras de
animais, para proxectos de actividades no 2021 (BOP A Coruña, Num:
26, 09-02-2021, Páx: 1)
Destinatarios: Asociacións privadas sen ánimo de lucro legalmente constituídas, inscritas
no “Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía”.
Obxecto: Regular a concesión de subvencións por parte da Deputación da Coruña, en réxime
de concorrencia competitiva, para financiar os gastos en actividades relacionadas coa
protección de animais domésticos que se realicen no ano 2021 por parte de asociacións
privadas sen ánimo de lucro, de protección e defensa de animais domésticos, legalmente
constituídas.
Convoca: Deputación Provincial da Coruña
Prazo: Determinarase no anuncio de publicación da convocatoria do presente programa no
BOP

Programa DP0037, de subvencións a asociacións protectoras de
animais, para proxectos de investimento no 2021 (BOP A Coruña,
Num: 26, 09-02-2021, Páx: 1)
Destinatarios: Asociacións privadas sen ánimo de lucro legalmente constituídas, inscritas
no “Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía”.
Obxecto: Regular a concesión de subvencións por parte da Deputación da Coruña, en réxime
de concorrencia competitiva, para financiar proxectos de investimentos relacionados coa
protección de animais domésticos que se realicen no ano 2021 por parte de asociacións
privadas sen ánimo de lucro, de protección e defensa de animais domésticos, legalmente
constituídas.
Convoca: Deputación provincial da Coruña
Prazo: Determinarase no anuncio de publicación da convocatoria do presente programa no
BOP

Aprobación definitiva da ordenanza reguladora do préstamo de
biotrituradoras a particulares para a xestión da biomasa domiciliaria
do Concello do Rosal (BOP Pontevedra, Num: 26, 09-02-2021, Páx: 1)
Destinatarios: Persoas maiores de idade, con domicilio no concello do Rosal, que se dean
de alta no servizo e que se atopen ao corrente nas súas obrigas tributarias co mesmo. As
persoas solicitantes serán persoas físicas e o emprego das biotrituradoras será sempre no
ámbito privado domiciliario, non podendo ser utilizado o material con ánimo de lucro.
Obxecto: O presente regulamento ten por obxecto establecer as normas ás que deberá
axustarse o préstamo de biotrituradoras propiedade do concello, determinando os dereitos,
obrigas e réxime de infraccións e sancións.
Convoca: Concello do Rosal
Prazo: Unha semana de antelación ao día que pretende retirar a trituradora.
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Programa MA100, de subvencións a concellos para a limpeza de
praias marítimas no 2021 (BOP A Coruña, Num: 26, 09-02-2021, Páx:
1)
Destinatarios: Poderán participar na convocatoria os concellos da Provincia da Coruña que
posúan praias marítimas
Obxecto: A finalidade deste programa é apoiar aos concellos da Provincia da Coruña no
sostemento dos gastos de contratación dirixidos á limpeza de súas praias marítimas durante
a tempada de verán que se leven a cabo dentro do período comprendido entre o 1 de abril e
o 31 de outubro do 2021.
Convoca: Deputación provincial da Coruña
Prazo: Determinarase no anuncio de publicación da convocatoria do presente programa no
BOP

Programa DP0025, de subvencións a entidades sen ánimo de lucro,
para
proxectos
de
actividades
no
ámbito
da
axuda
ao
desenvolvemento no 2021 (BOP A Coruña, Num: 26, 09-02-2021, Páx:
1)
Destinatarios: Entidades privadas sen ánimo de lucro validamente constituídas
Obxecto: As presentes bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións por
parte da Deputación da Coruña, en réxime de concorrencia competitiva, para financiar gastos
corrente en proxectos de actividades no ámbito da axuda ao desenvolvemento (cooperación
internacional, axuda humanitaria, sensibilización, educación para o desenvolvemento,
comercio xusto, …) que se realicen en 2021 por parte de entidades sen ánimo de lucro que
teñan a consideración de beneficiarias de conformidade co establecido nas presentes bases.
Os proxectos deberán contemplar no seu deseño e execución as prioridades transversais
definidas no IV Plan Director de Cooperación Galega 2018-2021, relativas á erradicación da
pobreza, a equidade de xénero, a defensa da sostenibilidade ambiental e a loita contra o
cambio climático
Convoca: Deputación provincial da Coruña
Prazo: Determinarase no anuncio de publicación da convocatoria do presente programa no
BOP

Programa DP0026, de subvencións a entidades sen ánimo de lucro,
para proxectos de investimentos no ámbito da axuda ao
desenvolvemento no 2021 (BOP A Coruña, Num: 26, 09-02-2021, Páx:
1)
Destinatarios: Entidades privadas sen ánimo de lucro validamente constituídas
Obxecto: As presentes bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións por
parte da Deputación da Coruña, en réxime de concorrencia competitiva, para financiar gastos
de investimento en proxectos no ámbito da axuda ao desenvolvemento (cooperación
internacional, axuda humanitaria, sensibilización, educación para o desenvolvemento,
comercio xusto, …) que se realicen en 2021 por parte de entidades sen ánimo de lucro que
teñan a consideración de beneficiarias de conformidade co establecido nas presentes bases.
Os proxectos deberán contemplar no seu deseño e execución as prioridades transversais
definidas no IV Plan Director de Cooperación Galega 2018-2021, relativas á erradicación da
pobreza, a equidade de xénero, a defensa da sostenibilidade ambiental e a loita contra o
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cambio climático, .......
Convoca: Deputación provincial da Coruña
Prazo: Determinarase no anuncio de publicación da convocatoria do presente programa no
BOP

Programa DP0031, de subvencións a entidades sen ánimo de lucro,
para proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente no 2021
(BOP A Coruña, Num: 26, 09-02-2021, Páx: 1)
Destinatarios: Entidades privadas sen ánimo de lucro legalmente constituídas
Obxecto: Regular a concesión de subvencións por parte da Deputación da Coruña, en réxime
de concorrencia competitiva, para financiar proxectos de actividades que se desenvolvan na
Provincia da Coruña no ámbito do medio ambiente, que se realicen no período comprendido
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do 2021, por parte de entidades privadas sen ánimo
de lucro inscritas no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma
de Galicia, ou que o seu fin primordial sexa a conservación, promoción e/ou a defensa dos
recursos naturais e do ambiente.
Convoca: Deputación Provincial da Coruña
Prazo: Determinarase no anuncio de publicación da convocatoria do presente programa no
BOP,

Programa DP0036, de subvencións a entidades sen ánimo de lucro,
para proxectos de investimento no ámbito do medio ambiente no
2021 (BOP A Coruña, Num: 26, 09-02-2021, Páx: 1)
Destinatarios: Entidades privadas sen ánimo de lucro legalmente constituídas
Obxecto: Regular a concesión de subvencións por parte da Deputación da Coruña, en réxime
de concorrencia competitiva, para financiar proxectos de investimentos que se desenvolvan
na Provincia da Coruña no ámbito do medio ambiente, que se realicen no período
comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do 2021, por parte de entidades
privadas sen ánimo de lucro inscritas no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da
Comunidade Autónoma de Galicia, ou que o seu fin primordial sexa a conservación,
promoción e/ou a defensa dos recursos naturais e do ambiente.
Convoca: Deputación provincial da Coruña
Prazo: Determinarase no anuncio de publicación da convocatoria do presente programa no
BOP.

Extracto da Resolución núm. 4465/2021, do 10 de febreiro, da
Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a
convocatoria do “Programa DP0035 , de subvencións a asociacións
protectoras de animais domésticos da provincia da Coruña para a
realización de actividades no ano 2021”. (BOP A Coruña, Num: 32,
18-02-2021, Páx: 1)
Destinatarios: Asociacións privadas sen ánimo de lucro legalmente constituídas, inscritas
no “Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía”.
Obxecto: A finalidade deste programa é financiar os gastos relacionados coa protección de
animais domésticos da provincia da Coruña para actividades que se realicen no ano 2021 por
parte de asociacións de protección e defensa de animais domésticos, respectando as
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prioridades definidas na Lei 4/2017, de 3 de outubro, de Protección e benestar dos animais de
compañía de Galicia, relacionadas coa recollida, atención e coidado de animais de compañía
pertencentes ás especies canina e felina.
Convoca: Deputación Provincial da Coruña
Prazo: Rematará ás 14:00 horas do día 22 de marzo de 2021.

Extracto da Resolución núm. 4466/2021, do 10 de febreiro, da
Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a
convocatoria do “Programa DP0037, de subvencións a asociacións
protectoras de animais domésticos da provincia da Coruña para a
realización de investimentos no ano 2021”. (BOP A Coruña, Num: 32,
18-02-2021, Páx: 1)
Destinatarios: Asociacións privadas sen ánimo de lucro legalmente constituídas, inscritas
no “Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía”.
Obxecto: A finalidade deste programa é financiar os gastos relacionados coa protección de
animais domésticos da provincia da Coruña para investimentos que se realicen no ano 2021
por parte de asociacións de protección e defensa de animais domésticos, respectando as
prioridades definidas na Lei 4/2017, de 3 de outubro, de Protección e benestar dos animais de
compañía de Galicia, relacionadas coa recollida, atención e coidado de animais de compañía
pertencentes ás especies canina e felina.
Convoca: Deputación Provincial da Coruña
Prazo: Rematará ás 14:00 horas do día 22 de marzo de 2021.

Extracto da Resolución núm. 4463/2021, do 10 de febreiro, da
Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a
convocatoria do “Programa DP0031, de subvencións para o
cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio
ambiente durante o exercizo 2021”. (BOP A Coruña, Num: 32, 18-022021, Páx: 1)
Destinatarios: Entidades privadas sen ánimo de lucro inscritas no Rexistro de Entidades de
Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia ou o seu fin primordial sexa a
conservación, promoción e/ou a defensa dos recursos naturais e do medio ambiente, creadas
cunha antigüidade mínima de dous anos anteriores á data de finalización do prazo de
solicitude.
Obxecto: A finalidade deste programa é a concesión de axudas para o cofinanciamento de
proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente (campañas de sensibilización,
estudos, programas educativos, itinerarios pedagóxicos, promoción, difusión e/ou defensa
dos valores ambientais, actividades de voluntariado ambiental, de protección de animais,
etc.) que se realicen no ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva.
Convoca: Deputación Provincial da Coruña
Prazo: Rematará ás 14:00 horas do día 22 de marzo de 2021.

Extracto da Resolución núm. 4462/2021, do 10 de febreiro, da
Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a
convocatoria do “Programa DP0025, de axudas a entidades sen fins
de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no
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ámbito da axuda ao desenvolvemento durante o exercicio 2021”
(BOP A Coruña, Num: 32, 18-02-2021, Páx: 1)
Destinatarios: Entidades privadas sen ánimo de lucro
Obxecto: Financiar, en réxime de concorrencia competitiva, actividades en proxectos de
axuda ao desenvolvemento (cooperación internacional, axuda humanitaria, sensibilización,
educación para o desenvolvemento, .) que se realicen no 2021 por parte de entidades sen
ánimo de lucro que teñan a consideración de beneficiarias de conformidade ao establecido
nas bases específicas.
Convoca: Deputación Provincial da Coruña
Prazo: Finalizará ás 14:00 horas do día 22 de marzo de 2021

Extracto da Resolución núm. 4467/2021, do 10 de febreiro, da
Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a
convocatoria do “Programa DP0026, de axudas a entidades sen fins
de lucro para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no
ámbito da axuda ao desenvolvemento durante o exercicio 2021”
(BOP A Coruña, Num: 32, 18-02-2021, Páx: 1)
Destinatarios: Entidades privadas sen ánimo de lucro
Obxecto: Financiar, en réxime de concorrencia competitiva, investimentos en proxectos de
axuda ao desenvolvemento (cooperación internacional, axuda humanitaria, sensibilización,
educación para o desenvolvemento, ...) que se realicen no 2021 por parte de entidades sen
fins de lucro que teñan a consideración de beneficiarias de conformidade ao establecido nas
bases específicas.
Convoca: Deputación Provincial da Coruña
Prazo: Finalizará ás 14:00 horas do día 22 de marzo de 2021.

Extracto da Resolución núm. 4464/2021, do 10 de febreiro, da
Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a
convocatoria do “Programa DP0036, de subvencións para o
cofinanciamento de proxectos de investimento no ámbito do medio
ambiente durante o exercizo 2021”. (BOP A Coruña, Num: 32, 18-022021, Páx: 1)
Destinatarios: Entidades privadas sen ánimo de lucro inscritas no Rexistro de Entidades de
Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia ou o seu fin primordial sexa a
conservación, promoción e/ou a defensa dos recursos naturais e do medio ambiente, creadas
cunha antigüidade mínima de dous anos anteriores á data de finalización do prazo de
solicitude.
Obxecto: A finalidade deste programa é a concesión de axudas para o cofinanciamento de
proxectos de investimento no ámbito do medio ambiente (campañas de sensibilización,
estudos, programas educativos, itinerarios pedagóxicos, promoción, difusión e/ou defensa
dos valores ambientais, actividades de voluntariado ambiental, de protección de animais,
etc.) que se realicen no ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva.
Convoca: Deputación Provincial da Coruña
Prazo: Rematará ás 14:00 horas do día 22 de marzo de 2021.
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Extracto da Resolución núm. 4461/2021, do 10 de febreiro, da
Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a
convocatoria do “Programa MA100, de subvencións para limpeza de
praias marítimas, dirixido aos concellos da Provincia da Coruña,
durante o exercicio 2021”. (BOP A Coruña, Num: 32, 18-02-2021, Páx:
1)
Destinatarios: Concellos da Provincia da Coruña que posúan praias marítimas.
Obxecto: A finalidade deste programa é a concesión de axudas aos concellos da provincia da
Coruña, en réxime de concorrencia competitiva, para o sostemento dos gastos de limpeza
das praias marítimas do seu termo municipal entre o 1 de abril e o 31 de outubro de 2021,
considerándose como subvencionables os gastos de contratación de persoal e de adquisición
de material funxible necesario para a súa adicación á limpeza das praias marítimas (vestiario,
produtos de limpeza, combustible, etc.), ou, se fora o caso, os da externalización da
prestación do servicio.
Convoca: Deputación Provincial da Coruña
Prazo: Rematará ás 14:00 horas do día 22 de marzo de 2021.

Galicia
RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2021 pola que se dá publicidade do
esgotamento de crédito da convocatoria para o ano 2020 do
Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural
do Plan de vivenda 2018-2021, correspondente ás áreas de
rehabilitación integral dos Camiños de Santiago e do Parque Nacional
das Illas Atlánticas (código de procedemento VI408H). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 23, 04-02-2021, Páx: 7290)
Destinatarios: Consultar a Resolución de 6 de febreiro de 2020
Obxecto: Consultar a Resolución de 6 de febreiro de 2020
Convoca: Instituto Galego da Vivenda e Solo
Prazo: Esgotado

ORDE do 11 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a
proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de
Pesca para a protección e recuperación da biodiversidade e dos
ecosistemas
mariños
no
marco
de
actividades
pesqueiras
sustentables mediante a recollida de residuos mariños, tramitada
como anticipado de gasto (código de procedemento PE209F). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 22, 03-02-2021)
Destinatarios: a) As confrarías de pescadores, organizacións de produtores pesqueiros e
demais entidades asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por persoas
pescadoras ou mariscadoras que teñan o ámbito territorial e a sede social na Comunidade
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Autónoma de Galicia.
b) As organizacións non gobernamentais sen ánimo de lucro, con ámbito territorial ou de
actuación que inclúa a Comunidade Autónoma de Galicia, conxuntamente coas entidades do
sector da pesca mencionadas na letra anterior.
c) As organizacións non gobernamentais sen ánimo de lucro, con ámbito territorial ou de
actuación que inclúa a Comunidade Autónoma de Galicia, conxuntamente cos grupos de
acción local do sector pesqueiro recoñecidos pola Consellería do Mar no marco do
desenvolvemento sustentable das zonas de pesca do FEMP 2014-2020.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais e a convocatoria
para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a
proxectos colectivos, financiados polo FEMP para a protección e recuperación da
biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables
mediante a recollida de residuos mariños coa participación do sector da pesca.
Convoca: Consellería do Mar
Prazo: Un (1) mes contado desde o día seguinte ao da publicación da orde..

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: 26, 09-02-2021, Páx: 7998)
Destinatarios: Comunidades de montes veciñais en man común - CMVMC
Obxecto: Establecer as bases que regulan as axudas destinadas ao impulso á boa
gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común (en diante, CMVMC),
cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do
Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, en concorrencia
competitiva.
Convoca: Consellería do Medio Rural
Prazo: Trinta días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde

RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non
competitiva, das axudas para actuacións de mellora paisaxística e de
embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de
Santiago, e se establece a súa convocatoria para o ano 2021 (código
de procedemento TU501D). (Diario Oficial de Galicia, Num: 23, 04-022021, Páx: 7190)
Destinatarios: As subvencións obxecto destas bases divídense en dúas categorías, en
atención ás persoas solicitantes:
- Categoría 1ª: entidades locais.
- Categoría 2ª: persoas físicas e xurídicas privadas, as comunidades de persoas propietarias
ou agrupacións de comunidades de persoas propietarias, así como outras entidades sen
personalidade xurídica consonte ao previsto no artigo 4.1 destas bases reguladoras.
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Obxecto: aprobar as bases específicas, que se inclúen como anexo I, polas que se rexerá a
concesión das axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e
recursos que se atopen no Camiño de Santiago (código de procedemento TU501D).
Os seus principais obxectivos son:
• Avanzar na mellora do Camiño de Santiago, especialmente en relación cos seus itinerarios e
contornas ambientais, paisaxísticas e arquitectónicas e na súa protección xeral e posta en
valor.
• Aumentar a sensibilidade cidadá en relación coa relevancia dos valores do Camiño de
Santiago.
• Estimular o coñecemento do patrimonio xeral do Camiño.
• Fomentar a colaboración cidadá en coordinación coas administracións públicas.
Convoca: Axencia Turismo de Galicia
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución

ORDE do 29 de decembro de 2020 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 2021, mediante tramitación anticipada (código de
procedemento IF303A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 22, 03-022021, Páx: 6840)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das axudas, sen prexuízo de reunir os demais
requisitos establecidos nestas bases, as persoas físicas titulares de autorizacións
administrativas de transporte vixentes, documentadas en tarxetas da serie VT-N, expedidas
pola Dirección Xeral de 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 2021.

ORDE do 19 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas para
estudos e investimentos vinculados á conservación, recuperación e
rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización
ecolóxica na Rede de reservas da biosfera de Galicia, cofinanciadas
co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no
marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 20142020 (código de procedemento MT724A). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 24, 05-02-2021, Páx: 7431)
Destinatarios: Poderán ser entidades beneficiarias destas axudas os concellos incluídos no
ámbito territorial de calquera das reservas da biosfera de Galicia (anexo VII que acompaña
esta orde).
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o
ano 2021 (código de procedemento administrativo MT724A) das axudas recollidas no número
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1.f) do artigo 20 do Regulamento 1305/2013 (UE) do Parlamento Europeo e do Consello, do
17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader); axudas recollidas no marco da
operación 7.6 do PDR de Galicia para o período de programación 2014-2020, cuxa
denominación é «Estudos e investimentos vinculados á conservación do patrimonio cultural,
natural e sensibilización ecolóxica».
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte á publicación desta orde no DOG.

ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a
proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade
dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que
contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables
dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código
de procedemento PE209H). (Diario Oficial de Galicia, Num: 25, 08-022021, Páx: 7740)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias das subvencións as confrarías de pescadores, as
organizacións de produtores, as cooperativas do mar, as asociacións de profesionais do
sector e as demais entidades asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por
profesionais do sector, sempre que sexan entidades titulares de plans marisqueiros en
réxime de coxestión e teñan a sede social na Comunidade Autónoma de Galicia.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais e a convocatoria
para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a
proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros
con problemas de perda de produción e que contribúan á mellora da xestión e conservación
sustentables dos recursos mariños (código do procedemento PE209H).
Convoca: Consellería do Mar
Prazo: Un mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde.

ORDE do 14 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para as persoas titulares de terreos
cinexéticos ordenados destinadas ao fomento da riqueza e xestión
dos recursos cinexéticos, e se convocan para o ano 2021 (código de
procedemento MT723A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 21, 02-022021, Páx: 6560)
Destinatarios: 1. Poderán acollerse a estas axudas tanto as persoas titulares de terreos
cinexéticos ordenados (Tecor) de Galicia, regulados no artigo 13 da Lei 13/2013, do 23 de
decembro, de caza de Galicia, como as agrupacións destes que, aínda carecendo de
personalidade xurídica, fagan unha solicitude conxunta. Neste último caso os terreos
cinexéticos deberán ser extremeiros e estar situados nunha mesma provincia. Para cada
Tecor só será admisible unha única solicitude.
2. Non poderán ter a condición de persoas beneficiarias das axudas previstas nesta orde as
persoas ou entidades en que se dea algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2º e 3º
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
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Obxecto: Esta orde ten por obxecto o establecemento dun réxime de axudas destinadas ás
persoas titulares de terreos cinexéticos ordenados (Tecor) de Galicia, regulados no artigo 13
da Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia (código de procedemento MT723A).
Convoca: Conselllería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Un mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

ORDE do 27 de xaneiro do 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de subvencións a empresas privadas,
en réxime de concorrencia non competitiva, para a loita contra as
enfermidades profesionais, en especial as derivadas da exposición ao
po e ao ruído, no sector mineiro en Galicia, e se convocan para o ano
2021 (código de procedemento IN317A). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 30, 15-02-2021, Páx: 9229)
Destinatarios: Poderán ser persoas beneficiarias destas subvencións as empresas privadas
que, dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, realicen actividades reguladas
pola Lei 22/1973, do 21 de xullo, de minas, e conten co título de carácter administrativo que
resulte preceptivo para o desenvolvemento das ditas actividades ou, cando proceda, coa
conformidade do órgano administrativo correspondente, todo o cal poderá ser comprobado
de oficio pola Administración.
Obxecto: Estas bases regulan a concesión das axudas que teñen por obxecto fomentar e
incentivar nas empresas mineiras a aplicación de tecnoloxías innovadoras e a implantación
das mellores técnicas e medidas organizativas dispoñibles para a loita contra as
enfermidades profesionais, en especial as derivadas da exposición ao po e ao ruído, no sector
mineiro de Galicia.
Serán subvencionables dúas liñas de actuación:
Liña A: investimentos destinados a mellorar a calidade do ambiente atmosférico da zona
afectada pola actividade mineira, en especial mediante a redución das emisións de po e
ruído.
Liña B: investimentos destinados a mellorar as condicións laborais, en especial a redución da
exposición ao po e ao ruído dos traballadores nos seus postos de traballo.
Convoca: VIcepresIdencIa Segunda e Consellería de Economía, Empresa e InnovacIón
Prazo: Consultar Artigo 4.

ORDE do 19 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para
proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos
pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a
mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da
seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e
rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada
polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e tramitada como
expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE209N).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 27, 10-02-2021, Páx: 8552)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias destas axudas as confrarías de pescadores de
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Galicia que desenvolvan un proxecto colectivo que modernice as infraestruturas dos portos
pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia
enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo das
persoas pescadoras, mellora da calidade e o incremento do control e da rastrexabilidade dos
produtos desembarcados procedentes da pesca.
Obxecto: O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras xerais para a concesión,
en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos que modernicen
as infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a
mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións
de traballo das persoas pescadoras, a mellora da calidade e o incremento do control e da
rastrexabilidade dos produtos desembarcados procedentes da pesca.
Convoca: Consellería do Mar.
Prazo: Un mes contado desde o día seguinte ao da publicación da orde.

ORDE do 27 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de subvencións a empresas privadas
que se dediquen á elaboración de rocha ornamental, en réxime de
concorrencia non competitiva, para a loita contra as enfermidades
profesionais, especificamente as que poidan derivar dunha
exposición prolongada ao po, na Comunidade Autónoma de Galicia, e
se convocan para o ano 2021 (código de procedemento IN317B).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 29, 15-02-2021, Páx: 9271)
Destinatarios: Empresas privadas con centros de traballo de elaboración de rocha
ornamental localizados na Comunidade Autónoma de Galicia, sempre que a subvención
solicitada teña por obxecto mellorar as condicións laborais nos ditos centros de traballo
localizados na Comunidade Autónoma de Galicia.
En calquera caso, para os efectos de esta orde, considéranse actividades de elaboración de
rocha ornamental aquelas actividades incluídas na sección C e, en concreto, na clase 23.70
do CNAE.
Obxecto: Aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de axudas da Vicepresidencia
Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación ás empresas que se dediquen á
elaboración de rocha ornamental, así como a súa convocatoria para o ano 2021, que teñen
por obxecto incentivar a aplicación de tecnoloxías innovadoras e a implantación das mellores
técnicas e medidas organizativas dispoñibles para a loita contra as enfermidades
profesionais, especificamente as que poidan derivar dunha exposición prolongada ao po, na
Comunidade Autónoma de Galicia.
Convoca: VicepresdencIa Segunda e Consellería de Economía, Empresa e InnovacIón
Prazo: Consultar Artigo 4.

ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras da segunda convocatoria para a concesión de axudas a
entidades locais asinantes do Pacto dos alcaldes para o clima e a
enerxía sustentable, cofinanciadas polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder
Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de
concorrencia non competitiva para o ano 2021, tramitada como
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anticipado de gasto (código de procedemento MT210A). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 27, 10-02-2021, Páx: 8296)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias da subvención as entidades locais municipais e
supramunicipais, así como as agrupacións de entidades locais da Comunidade Autónoma de
Galicia, que cumpran simultaneamente os requisitos mencionados nas bases.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto regular a concesión, en réxime de concorrencia non
competitiva, de axudas para a elaboración dos plans de acción para o clima e a enerxía
sustentable (PACES) destinadas ás entidades locais municipais, supramunicipais e
agrupacións de entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia, asinantes do Pacto dos
alcaldes para o clima e a enerxía sustentable (procedemento MT210A), e facer pública a súa
convocatoria para o ano 2021.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorito e Vivenda
Prazo: Un mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

ORDE do 31 de decembro de 2020, pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos
danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e
catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de
fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de
desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan
para o ano 2021 (códigos de procedemento MR651A e MR651B).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 31, 16-02-2021, Páx: 9863)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias destas subvencións as persoas titulares de montes
veciñais en man común, as súas agrupacións e mancomunidades, e as Sofor, sempre que non
incorran en ningunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de
subvencións que as persoas titulares de montes veciñais en man común (MVMC), as súas
agrupacións e as sociedades de fomento forestal (Sofor) poderán percibir para a posta en
marcha de actuacións preventivas recollidas na lexislación galega sobre incendios forestais e
a súa convocatoria para o ano 2021 en réxime de concorrencia competitiva.
Convoca: Consellería do Medio Rural
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2021 pola que se establecen as
bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto,
desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e
tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa
de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan
para o ano 2021 (código de procedemento MR331A). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 33, 18-02-2021, Páx: 10410)
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Destinatarios: 1. Poderán acceder á condición de beneficiarias das subvencións obxecto da
presente resolución:
a) Persoas físicas ou xurídicas e organizacións ou entidades directamente vinculadas á
produción primaria en agricultura, gandaría e/ou silvicultura.
b) Persoas físicas ou xurídicas primeiras transformadoras do sector agrario, alimentario e
forestal ou da área de enerxías renovables de orixe agrícola e forestal.
Obxecto: Aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das subvencións para a
realización de accións de cooperación para a implantación de proxectos piloto,
desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías nos sectores
agroalimentario, agrícola e forestal, e convocar estas axudas, en réxime de publicidade,
obxectividade e concorrencia competitiva, para o ano 2021. O seu código de procedemento é
MR331A.
Convoca: Axencia Galega da Calidade Alimentaria
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG.

ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos
danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para
o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos
ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de
desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan
para o ano 2021 (código de procedemento MR605A). (Diario Oficial
de Galicia, Num: 39, 26-02-2021, Páx: 12143)
Destinatarios: Serán beneficiarios as entidades locais e as persoas físicas ou xurídicas que
sexan titulares dos terreos obxecto de axuda, entendendo por titulares tanto propietarios
como arrendatarios ou xestores, non admitíndose a cesión por parte do arrendatario do
terreo a un terceiro.
Das axudas previstas nesta orde serán persoas beneficiarias as sociedades de fomento
forestal (Sofor), os propietarios particulares de forma individual, as asociacións e agrupacións
de propietarios particulares formalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións
da Xunta de Galicia, as cooperativas agrarias, os pro indivisos, os pro indivisos legalmente
constituídos, os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, as comunidades de
bens, outras persoas xurídicas, as entidades locais e as comunidades
de montes veciñais en man común (en diante, CMVMC), que cumpran o establecido no punto
1.
Obxecto: As dúas liñas de axuda obxecto de subvención son as seguintes:
a) Liña I (medida Feader 8.3): axudas para realizar tratamentos silvícolas (prácticas
preventivas, de carácter local e a pequena escala, que permitan crear descontinuidades
verticais e horizontais da cuberta vexetal e o control selectivo de combustible, como son
rozas, desmestas, rareos e podas) coa finalidade de prevención de incendios.
b) Liña II (medida Feader 8.5): axudas para realizar tratamentos silvícolas (rareos, desmestas,
podas, cortas de formación, rozas, etc.) e plantacións puntuais de determinadas árbores,
directamente vinculadas ao incremento dos valores ecolóxicos dos bosques que non teñan
carácter produtivo.
Convoca: Consellería do Medio Rural.
Prazo: Trinta días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no
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DOG.

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

Extracto da Resolución do 5 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral
do CDTI E. P.E., de concesión directa de axudas do ano 2021 aos
proxectos de I+D con participación española seleccionados nas
convocatorias internacionais competitivas dos programas Eurostars2
e ERA-NET Cofund. (Boletín Oficial del Estado, Num: 36, 11-02-2021,
Páx: 8107)
Destinatarios: Exclusivamente as empresas que desenvolvan os proxectos de investigación
e desenvolvemento definidos no artigo 1 das convocatorias Eurostars2 e ERA-NET Cofund
CSP ERANET, a condición de que se lles comunicou expresamente que contan con
financiamento nacional asegurado mediante subvención.
Obxecto: Concesión directa de axudas aos proxectos de investigación e desenvolvemento
aprobados décimo cuarta e décimo quinta convocatorias do Programa Eurostars-2 (CoD14 e
CoD15) nos que participan entidades españolas e os proxectos seleccionados polo órgano de
goberno de ERA-NET Cofund CSP ERANET na súa convocatoria conxunta de 2019.
Convoca: Ministerio de Ciencia e Innovación
Prazo: Consultar según proxectos

Unión europea
Convocatoria de propostas LIFE 2020 de ONG sobre o Pacto Verde
Europeo (NGO4GD)
Destinatarios: Para postularse, debe ser unha ONG rexistrada legalmente na UE. Debe
traballar principalmente no sector do medio ambiente e / ou acción climática. Pero non
poderá presentar unha solicitude se xa está a recibir unha subvención operativa para ONG
LIFE
Obxecto: Reforzar a capacidade das ONG que actúan a nivel dos Estados membros para
mobilizar e fortalecer a participación da sociedade civil e a súa contribución á
implementación do Pacto Verde Europeo.
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Convoca: Comisión europea
Prazo: 31 de marzo de 2021-17: 00 CET

Call for applications - Expert Group -Implementation of the Chemicals
Strategy for Sustainability
Destinatarios: Consultar ligazón
Obxecto: A Comisión Europea abre unha convocatoria para formar parte do grupo de
expertos que implementarán a Estratexia sobre Substancias Químicas para a
Sustentabilidade.
A principal tarefa do grupo será apoiar á Comisión na consecución dos obxectivos da
Estratexia sobre Substancias Químicas para a Sustentabilidade en diálogo coas partes
interesadas, supervisar os avances na aplicación da Estratexia e apoiar a transición cara a
substancias químicas seguras e sustentables e cara a un medio ambiente libre de tóxicos.
Prevese que os debates se centren, en particular, en como facer que a lexislación sobre
produtos químicos funcione de maneira máis eficiente e eficaz e como impulsar o
desenvolvemento e a adopción de produtos químicos innovadores seguros e sustentables en
todos os sectores. Os debates do grupo non substituirán ás consultas formais sobre as
iniciativas específicas anunciadas na Estratexia, incluídas as próximas propostas legais.
Convoca: European Commission
Prazo: A convocatoria permanecerá aberta ata o 18 de marzo de 2021.

PREMIOS
Estatal
Competición LIBERA MAKERS 2021
Destinatarios: Alumnos de Formación Profesional con, polo menos, 18 anos
Obxecto: O obxectivo desta iniciativa é concienciar e mobilizar á cidadanía para manter os
espazos naturais libres de lixo e que podamos, desta maneira, liberar moita máis vida en
favor da conservación da natureza e a súa biodiversidade. Para iso, LIBERA expón unha
abordaxe integral do problema, en tres eixos de acción: coñecemento, prevención e
participación.
Convoca: Proyecto LIBERA e LIBERA Makers
Prazo: O prazo de envío do Pack LIBERA Makers será ata o 15 de maio

Internacional
Premio Biophilia de Comunicación Medioambiental
Destinatarios: Persoas xurídicas ou físicas de calquera nacionalidade cuxo traballo se
enmarque dentro de calquera das facetas da comunicación ambiental.
Obxecto: Recoñecer contribucións en calquera faceta da comunicación ambiental e,
especialmente, acerca da conservación da biodiversidade e o cambio climático, cun carácter
particularmente innovador.
As contribucións obxecto do galardón inclúen un amplo abanico de formatos, estilos e canles,
entre eles artigos, monografías, materiais multimedia ou libros de divulgación; a elaboración,
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edición ou presentación de reportaxes e documentais; o
comisariado e deseño de
exposicións; ou actividades en calquera canle de comunicación (prensa, radio, televisión,
cinema, documentais e Internet).
Convoca: Fundación BBVA
Prazo: Ata o 31 de maio de 2021, ás 12 horas (hora peninsular española).

#RecyclingHeroes 2021
Destinatarios: Solicita candidaturas para o premio Heroe da Reciclaxe 2021, desde
individuos ata líderes empresariais, desde comerciantes individuais ata empresas
multinacionais, comunidades, pobos e cidades que seguisen reciclando activamente durante
a crise de COVID-19.
Obxecto: O recoñecemento da reciclaxe como industria esencial é o tema do Día Mundial da
Reciclaxe deste ano, que se celebra o 18 de marzo de 2021 e que pon de relevo aos nosos
Heroes Mundiais da Reciclaxe. A reciclaxe, recoñecida como unha industria esencial, fixo
enormes contribucións durante a actual pandemia sen precedentes.
Convoca: Global Recycling Foundation
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CAMPAÑAS
Internacional
Proxecto Libera: "1m2 polos ríos, encoros e pantanos"
Contido: O proxecto Libera, impulsado por SEO Birdlife e Ecoembes, lanza a convocatoria de
recollida de ciencia cidadá “1m2 polos ríos, encoros e pantanos” co obxectivo de que as
agrupacións e colectivos participen na caracterización do lixo atopado nestes espazos.
A cidadanía está chamada a participar nestas accións, que se desenvolverán entre os días 13 e
21 de marzo, ben organizando un punto de recollida novo, ou ben contactando cos organizadores
dun punto de recollida que xa estea rexistrado.
Os datos recollidos servirán para orientar o desenvolvemento de accións de sensibilización para
evitar que o lixo se deposite onde non debe.
Organizador: SEO/Birdlife y Ecoembes
Data de inicio: 13-03-2021
Data de fin: 21-03-2021

CONGRESOS
Internacional
Congreso Mundial da Naturaleza da UICN
Contido: O mundo recoñece cada vez máis o vínculo inextricable entre conservación da
biodiversidade e benestar humano e económico, unha conexión que a pandemia de COVID-19
fixo aínda máis visible. O Congreso da UICN será un fito clave para a conservación da natureza e
o desenvolvemento dun novo marco mundial para a biodiversidade.
Lugar: Marsella
Organizador: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) e Goberno
Francés
Inscrición: Inscricións: iucn@gl-events.com
Data de inicio: 03-09-2021
Data de fin: 11-09-2021

CURSOS
Galicia
Curso On-line: Edudacor e Intérprete Ambiental
Contido: 1:A Educación Ambiental: conceptos básicos, ámbitos, destinatarios e instrumentos.
2.Interpretación e descrición do medio natural galego.
3.O medio ambiente na actualidade, a problemática medioambiental.
4.A interpretación como ferramenta da educación ambiental.
5.Recursos para a difusión ambiental.
6.Técnicas e recursos para a educación ambiental: o monitor medioambiental.
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7.Elaboración dun programa de educación ambiental a participación cidadá.
Lugar: On-line
Organizador: Concellalía de Educación. Concello de Ourense
Data de inicio: 03-09-2021
Data de fin: 07-11-2021

Curso 2021-2022 Voz Natura - Edición XXV
Contido: Os centros educativos -de todos os niveis, excepto o universitario- e asociacións que
desexen participar poderán presentar os seus proxectos de actuación ata o 15 de marzo. Nesta
edición, que comezará en setembro, o programa cumprirá 25 anos protexendo e recuperando os
ecosistemas galegos.
Terán especial relevancia as cuestións que destacaron nestes 25 anos: reforestacións e
plantacións para loitar contra os incendios, recuperacións de todo tipo de ecosistemas, limpezas
de praias e ríos, redución e reciclaxe de residuos, ademais de todo tipo de propostas para
concienciar no coidado do medio ambiente desde as aulas.
Organizador: Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre
Inscrición: Ata o 15 de marzo

Deseño de actividades educativas para a sostibilidade
Contido: Coñecer e/ou ampliar os recursos didácticos con novas propostas, contidos, técnicas e
actividades propias da Educación Ambiental para a Sostibilidade.
Lugar: Online
Organizador: CEIDA
Data de inicio: 09-03-2021
Data de fin: 09-04-2021

Curso On-line: Sistemas de Información Xeográfica aplicados á
Xestión do Territorio e o Medio Ambiente (Avanzado)
Contido: 1. Repaso de Fundamentos SIG.
2. Xeorreferenciación.
3. Análise Espacial e Ferramentas de Xeoprocesamento.
4. Apliacións dos SIG na Xestión do Territorio.
Lugar: On-line
Organizador: Concellalía de Educación. Concello de Ourense
Inscrición: Información no mail up.educa@ourense.es ou no Telf. 988 388 136
Data de inicio: 26-03-2021
Data de fin: 09-05-2021

Curso On-line: Sistemas APPCC e Prácticas de Hixiene na Industria
Alimentaria
Contido: 1. Sistema de Análise de Perigos e Puntos de Control Crítico (APPCC).
2. Directrices Xerais do Sistema APPCC.
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3. Aplicación do APPCC.
4. Normativa Específica.
Lugar: Online
Organizador: Concellalía de Educación. Concello de Ourense.
Inscrición: Informacion no mail up.educa@ourense.es ou no Telf. 988 388 136
Data de inicio: 12-04-2021
Data de fin: 23-05-2021

En pe de terra: custodia do territorio para pequenas entidades
Contido: Este curso está dentro do proxecto RESERVAS VIVAS e pretende difundir a custodia do
territorio como ferramenta para a participación social na conservación da natureza nas reservas
da biosfera, con apoio da Fundación Biodiversidade.
Abordaranse algunhas das cuestións básicas para poñer en marcha iniciativas de custodia do
territorio desde entidades sociais: desde como levar as nosas ideas á formulación de proxectos,
xestión básica de entidades ou do traballo en grupo.
Lugar: Online
Organizador: Asociación Galega de Custodia do Territorio
Inscrición: Cubrir formulario
Data de inicio: 05-03-2021
Data de fin: 06-03-2021

Estatal
Curso de iniciación ao rastrexo
Contido: O rastrexo é a actividade humana máis ancestral, onde a arte e a ciencia confúndense.
A procura de información foi determinante para a evolución da nosa especie. Mediante este curso
preténdese conservar parte deste patrimonio inmaterial da humanidade.
Lugar: Online
Organizador: Ecotono
Data de inicio: 15-03-2021
Data de fin: 15-03-2021

Diploma de especialización- Espazos Naturais Protexidos
soporte do desenvolvemento rural sustentable

como

Contido: Un problema cada vez máis perentorio para o desenvolvemento rural sustentable é a
incidencia do cambio global na natureza (biodiversidade e geodiversidad). Para iso será
necesario coñecer cal é a situación dos sistemas naturais a partir da análise de indicadores
ambientais que poñan de manifesto esa incidencia. Desde esta perspectiva, os ENPs son zonas
onde se pode facer un mellor seguimento deses indicadores, dado que nelas hai un rico
patrimonio natural.
O obxectivo destes estudos é proporcionar ao estudantado que os curse as ferramentas
necesarias para abordar a estimulación da actividade social e económica de rexións rurais, tendo
como soporte fundamental o coñecemento, a xestión e uso sustentable dos seus sistemas
naturais.
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Lugar: Semipresencial/Virtual
Organizador: UNIA
Inscrición: Inscrición aberta
Data de inicio: 26-04-2021
Data de fin: 17-09-2021

XORNADAS
Internacional
I xornadas internacionais on-line "Antropoloxía da conservación"
Contido: No marco do proxecto
GOBERPARK organízanse as I Xornadas Internacionais
GOBERPARK, celebraranse en formato on- line os días 25 e 26 de marzo de 2021. As xornadas
deseñáronse co obxectivo de analizar e discutir as políticas e xestión das áreas protexidas, e en
especial dos parques naturais.
Lugar: Online
Organizador: GOBERPARK
Data de inicio: 25-03-2021
Data de fin: 26-03-2021

OUTRAS ACTIVIDADES
Galicia
Exposición Itinerante "Emerxencia Climática: feitos e datos"
Contido: "Emerxencia climática: feitos e datos", enfocada desde a educación ambiental e
baseándose en información científica contrastada, pretende proporcionar os fundamentos básicos
que argumentan a crise climática que vivimos. Preséntase como un percorrido secuencial, pero
tamén pode facerse un achegamento á exposición tendo en conta catro grandes bloques de
contidos diferenciados:
-Bases de Coñecemento climático,
-Dende o Global ata pisar o noso territorio,
-Motivos para a esperanza proposta de acción.
-Estratexias, alianzas e actores para a Emerxencia Climática.
O obxectivo último da mostra é achegar ao público os aspectos básicos relacionados con este
problema ambiental global, para favorecer a súa comprensión, xerar procesos de reflexión, e
conseguir comportamentos dirixidos á acción para a mitigación e adaptación. A emerxencia
climática interpélanos a todos e todas e hai razóns para a esperanza.
Organizador: CEIDA e Deputación da Coruña

Novas actividades no programa educativo "Para unha Transición
Ecolóxica"
Contido: Novas actividades educativas dentro da oferta dirixida aos centros de ensino da
provincia da Coruña. O obxectivo fundamental é traballar co alumnado sobre tres temáticas

47 de 53

ACTIVIDADES
ambientais fundamentais dos nosos tempos, de cara ó seu coñecemento e sensibilización: o lixo
mariño, a emerxencia climática e os espazos naturais protexidos.
As actividades desenvolveranse durante o curso escolar 2020-2021, e o 1º trimestre do curso
2021-2022.
Organizador: CEIDA e Deputación da Coruña
Inscrición: Consultar web-formularios

Estatal
Webinar da Escola de Enerxía. Bos hábitos de consumo enerxético no
fogar
Contido: Aprender a adaptar os nosos hábitos de consumo para que o consumo de enerxía sexa
moito máis eficiente.
Lugar: Webinar
Organizador: Fundación Naturgy
Data de inicio: 26-03-2021
Data de fin: 26-03-2021

Aberta a convocatoria de contribucións á revista 51 de EUROPARCEspaña
Contido: Ábrese a convocatoria de contribucións ao número 51 da revista dos Espazos Naturais
Protexidos de EUROPARC-España, cuxa publicación está programada para xuño de 2021. As
propostas poden remitirse por correo electrónico a oficina@redeuroparc.org ata o 30 de marzo de
2021.
As contribucións deben seguir unhas normas de publicación.
Organizador: EUROPARC-España
Inscrición: Ata o 30 de marzo de 2021.

Enquisa CT6- Conama 2020. Riscos climáticos e da natureza e os
seus impactos financeiros
Contido: O propósito desta enquisa dirixida a todos os sectores económicos da sociedade é
tomar a temperatura ao grao de coñecemento das organizacións sobre os riscos financeiros
relacionados co clima e a natureza, como os xestionan e divulgan, así como as carencias e
dificultades atopadas e as súas posibles solucións, metodoloxías e ferramentas existentes, e as
oportunidades vinculadas á adecuada xestión dos devanditos riscos.
As respostas solicitadas servirán para a elaboración dun documento divulgativo que abordará o
contexto regulatorio da xestión de riscos climáticos e da natureza; tendencias e iniciativas;
metodoloxías e ferramentas máis destacadas; carencias identificadas; oportunidades de
colaboración e exemplos sobre como fortalecer a
resiliencia social.
Lugar: En liña
Organizador: Conama
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Unión europea
Evento final proxecto CICERONE. Exposición de resultados
Contido: A Consellería do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda participa no proxecto H2020
CICERONE (Circular economy platform for European priorities strategic agenda).
Este proxecto reúne ás principais partes interesadas, administracións, programadores,
investigadores e empresas, para construir xuntos unha plataforma que sirva de ferramenta para
implantar un modelo de economía circular eficiente.
O proxecto aborda, de xeito específico, as necesidades e prioridades que deben marcar a folla de
ruta a seguir para acelerar a implantación dunha Europa circular, eficiente e efectiva, mediante a
programación conxunta de proxectos, a promoción da investigación e o intercambio de
información, e involucrando a todos os sectores implicados a todos os niveis, incluídos os
cidadáns.
O 30 de marzo de 2021 realizarase a conferencia final on-line onde se presentarán os resultados
acadados polo proxecto CICERONE, lanzarase a Plataforma de Cooperación Circular da UE (EU
CCH).
Lugar: Online
Organizador: EU Circular Cooperation HUB
Inscrición: Inscrición na ligazón adxunta
Data de inicio: 30-03-2021
Data de fin: 30-03-2021

Launch of calls for proposals to promote European agri-food products
at home and abroad
Contido: Convocatoria de propostas para programas europeos de promoción agroalimentaria que
respalden os obxectivos medioambientais da UE, dando apoio aos produtos orgánicos, ás froitas e
hortalizas e á agricultura sostible. Asígnase un orzamento total de 182,9 millóns de euros dos que
case a metade estará destinado a campañas que difundan as mensaxes da estratexia "Da granxa
á mesa".
Organizador: European Commission
Data de fin: 28-04-2021

Internacional
Conferencia da ONU sobre Biodiversidade (COP15)
Contido: A Conferencia de Biodiversidade da ONU, COP15, convocará a gobernos de todo o
mundo para acordar un novo marco global para a biodiversidade post-2020.
O marco establece un plan ambicioso para transformar a relación da sociedade coa
biodiversidade e garantir que, para 2050, se cumpra a visión compartida de vivir en harmonía coa
natureza.
Na Conferencia tamén se analizará a implementación dos protocolos do Convenio sobre a
Diversidade Biolóxica que abordan a distribución xusta e equitativa dos beneficios do uso da
biodiversidade, e o transporte, manipulación e etiquetaxe seguros dos organismos vivos
modificados.
Lugar: Kunming, China
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Organizador: ONU
Data de inicio: 17-05-2021
Data de fin: 30-05-2021

Procura de empresa española para unirse a consorcio exipcio en
proxecto de biogás a partir de residuos animais
<b>Contido:</b> Búscase empresa española que se incorpore a un consorcio exipcio para o
desenvolvemento dun proxecto de I+D no ámbito a valorización de residuos animais para
produción de enerxía.
A proposta ten como obxectivo ser presentada á convocatoria bilateral ESIP
(Egypt- Spain Innovation Programme): acordo entre o CDTI (É) e STDF (EG)
(Science & Technology Development Fund), axencia gobernamental dependente do Ministerio de
Investigación Científica de Exipto, que contempla un programa para promover e financiar
proxectos de I+D conxuntos nos sectores de, entre outros, Enerxía. Para participar é necesario
polo menos unha empresa española, unha entidade académica exipcia e unha empresa exipcia. A
quinta Convocatoria ESIP pechará o 15 de abril de 2021.
Organizador: CDTI (ES) e STDF (EG)
Data de fin: 15-04-2021
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EXPOSICIONES
Guía de Boas Prácticas para a Integración Paisaxística das
Actividades Extractivas, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda -Instituto de Estudos do Territorio, 2020
Guía da Paisaxe do Tempo. Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Vivenda - Instituto de Estudos do Territorio, 2020

MONOGRAFÍAS
Estratexia
AEMA/Eionet
2021-2030:
Proporcionar
datos
e
coñecementos para lograr as ambicións de Europa en materia de
clima e medio ambiente
O gas natural na industria
Informe bienal 2020 da EIO: a ecoinnovación dixital como medio para
alcanzar unha economía circular en Europa. Eco- Innovation
Observatory
Integración das Tecnoloxías Renovables na Transición enerxética
Informe sobre a brecha de adaptación 2020 © 2021 United Nations
Environment Programme
Hidróxeno. Vector enerxético dunha economía descarbonizada
Guía de boas prácticas para a conservación da biodversidad en
pemes. Fundación Conama, 2020
Carbon pricing. Principais logros en Europa e opcións para unha
descarbonización profunda
Oceana publica o informe "Unmanaged =
marine paper parks"

Unprotected: Europe’s

Boletín da Rede de Seguimento do Cambio Global na Rede de
Parques Nacionais 8: Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia
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Cambio climático. Bases científicas e cuestións a debate
EASME (2020) Bringing nature back through LIFE. Executive Agency
for Small and Medium-sized Enterprises, Brussels. © European Union,
2020 |

RECURSOS AUDIOVISUALES
EUROPARC-España publica o vídeo "Os bosques, aliados contra o
cambio climático"
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