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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Galicia
ANUNCIO do 9 de xuño 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 Naturgy Generación, S.L.U. para a súa central
térmica de ciclo combinado situada no concello de Arteixo (A Coruña)
(expediente 2018-IPPC-M-65). (Diario Oficial de Galicia, Num: 202,
20-10-2021, Páx: 51175)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 4 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade das resolucións de modificacións non substanciais de
autorizacións ambientais integradas. (Diario Oficial de Galicia, Num:
202, 20-10-2021, Páx: 51179)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 16 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade da Resolución do 11 de agosto de 2021 pola que se
denega a autorización ambiental integrada ao centro de xestión
ambiental en Lousame (A Coruña). Titular: Gestora de Residuos del
Noroeste, S.L. (Diario Oficial de Galicia, Num: 192, 05-10-2021, Páx:
48644)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
resolución pola que se revisa unha autorización ambiental integrada.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 201, 19-10-2021, Páx: 50982)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ATMOSFERA E CLIMA
Local
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Aprobación definitiva da Ordenanza municipal reguladora da
ventilación e evacuación de fumes en edificios e actividades no
Concello da Rúa (BOP Ourense, Num: 236, 13-10-2021, Páx: 4)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS CONTINENTAIS
Galicia
Resolución do 21 de outubro de 2021, da Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil, O.A., pola que se publica o Convenio co Concello de Tui,
para a execución, entrega, mantemento e conservación das obras do
proxecto de construción dunha pasarela peonil na desembocadura do
río Louro, en Tui (Pontevedra). (Boletín Oficial del Estado, Num: 258,
29-10-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 13 de outubro de 2021, da Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil, O.A., pola que se publica o Convenio co Concello de
Xermade, sobre o financiamento, execución e entrega das obras de
saneamento e depuración para o núcleo de O Campo Da Feira, no
termo municipal de Xermade (Lugo). (Boletín Oficial del Estado, Num:
250, 19-10-2021, Páx: 127573)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS MARÍTIMAS
Galicia
ORDE do 11 de outubro de 2021 pola que se modifica a Orde do 8 de
setembro de 2006 pola que se declaran e se clasifican as zonas de
produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas
augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 205, 25-10-2021, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
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ANUNCIO do 4 de outubro 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 do sistema xeral adscrito ao SU-8 do Plan xeral de
ordenación municipal, no concello de Sanxenxo (expediente
2021AAE2579). (Diario Oficial de Galicia, Num: 202, 20-10-2021, Páx:
51181)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 28 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no que se fai público o
informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan
parcial do solo urbanizable número 1 (SUP-1) Romero Donallo, no
ámbito dos cuarteiróns 1 e 2, no concello de Santiago de Compostela
(expediente 2021AAE2598). (Diario Oficial de Galicia, Num: 197, 1310-2021, Páx: 50160)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 28 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas
para o novo acceso ao CEIP Párroco Don Camilo, en Santo André de
Comesaña, no concello de Vigo (expediente 2021AAE2592). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 197, 13-10-2021, Páx: 50161)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 27 de setembro 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 8 do
Plan xeral de ordenación municipal para a delimitación do núcleo
rural Magor, no concello de Sanxenxo (expediente 2021AAE2597).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 196, 11-10-2021, Páx: 49576)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 29 de setembro 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 1 do
Plan parcial do SU-8 A Granxa-Dorrón do Plan xeral de ordenación
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municipal, no concello de Sanxenxo (expediente 2021AAE2578).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 199, 15-10-2021, Páx: 50547)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 13 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan especial de protección PEP-2
Río Muíños, no concello de Tui (expediente 2021AAE2534). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 209, 29-10-2021, Páx: 53214)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 14 de outubro 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 protección,
ordenación, infraestruturas e dotacións de Veigue, no concello de
Sada (expediente 2021AAE2589). (Diario Oficial de Galicia, Num: 208,
28-10-2021, Páx: 52967)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 21 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto denominado Centro xestor
de embarcacións ao final da súa vida útil no varadoiro do Xufre, no
concello da Illa de Arousa (expediente 2021/0103). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 191, 04-10-2021, Páx: 48297)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 15 de outubro 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 explotación da
concesión derivada de permiso de investigación Marís número
7134.1, no concello de Frades (A Coruña) (clave do expediente
2018/0257). (Diario Oficial de Galicia, Num: 209, 29-10-2021, Páx:
53215)
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Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 5 de outubro 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 saneamento e
depuración no Baleo, no concello de Ortigueira (A Coruña)
(expediente 2016/0057). (Diario Oficial de Galicia, Num: 202, 20-102021, Páx: 51183)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 5 de outubro 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 ordenación forestal no
monte veciñal en man común Serra do Eixo, no concello de
Carballeda de Valdeorras (Ourense) (expediente 2020/0122). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 202, 20-10-2021, Páx: 51184)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 27 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto experimental de cultivo
integral de pectínidos en artefacto flotante, nas cuadrículas 80 e 88
do polígono A do distrito marítimo do Grove, no concello do Grove
(Pontevedra) (expediente 2020/0197). (Diario Oficial de Galicia, Num:
195, 08-10-2021, Páx: 49310)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CALIDADE AMBIENTAL
Outras CCAA
Orde MED/22/2021, dO 7 de outubro, pola que se aproba o Programa
de Inspección Ambiental de Cantabria 2021-2022, para as
instalacións sometidas a Autorización Ambiental Integrada. (Boletín
Oficial de Cantabria, Num: 200, 18-10-2021, Páx: 23471)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CAMBIO CLIMÁTICO
Galicia
RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de
Planificación e Ordenación Forestal, pola que se dá cumprimento dos
requisitos de publicidade establecidos no artigo 26 da Lei 21/2013,
do 9 de decembro, de avaliación ambiental, en relación coa
aprobación da primeira revisión do Plan forestal de Galicia 20212040, Cara á neutralidade carbónica. (Diario Oficial de Galicia, Num:
205, 25-10-2021, Páx: 52009)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

Estatal
Orde TED/1086/2021, do 29 de setembro, pola que se establece a
composición, organización e funcionamento da Asemblea Cidadá para
o Clima. (Boletín Oficial del Estado, Num: 241, 08-10-2021, Páx:
122974)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Decisión de Execución (UE) 2021/1876 da Comisión do 20 de outubro
de 2021 relativa ás emisións de gases de efecto invernadoiro
contempladas na Decisión n.º 406/2009/CE do Parlamento Europeo e
do Consello correspondentes a cada Estado membro en 2019. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 378, 26-10-2021, Páx: 12)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Galicia
RESOLUCIÓN do 24 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de
Patrimonio Natural, pola que se fixan as normas dos sorteos e da
venda de permisos de pesca en coutos para a tempada 2022 (códigos
de procedemento MT807B e MT807C). (Diario Oficial de Galicia, Num:
191, 04-10-2021, Páx: 48232)
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Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
ORDE 17/2021, do 27 de setembro, da Conselleria de Agricultura,
Desenvolvemento Rural, Emerxencia Climática e Transición Ecolóxica,
para a valoración das especies cinexéticas na Comunitat Valenciana.
(Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, Num: 9189, 06-10-2021,
Páx: 41446)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Plan Anual de Aproveitamento cinexético da Zona de Caza Controlada
da Cidade de Ceuta para a tempada 2021-2022. (Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, Num: 6139, 15-10-2021, Páx: 1998)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde do 11 de outubro de 2021 pola que se modifica a Orde do 27 de
marzo de 2020 xeneral de vedas de caza para a tempada 2020/2021,
da Comunidade Autónoma de Extremadura e a Orde do 29 de maio de
2013 pola que se aproban os modelos oficiais de plans técnicos de
caza. (Diario Oficial de Extremadura, Num: 198, 14-10-2021, Páx:
48900)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2021, do director xeral de Medio
Natural e de Avaliación Ambiental, pola que se actualiza o anexo da
Orde do 11 de xuño de 2009, da Conselleria de Medio Ambiente,
Auga, Urbanismo e Vivenda, pola que se aproban directrices
extraordinarias para o aproveitamento, xestión e control do coello de
monte na
Comunitat Valenciana, relativo á listaxe de termos
municipais afectados por sobrepoblación de coello de monte. (Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, Num: 9187, 04-10-2021, Páx:
41121)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ECOAUDITORÍAS/ECOETIQUETADO
Comunitaria
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Decisión (UE) 2021/1871 da Comisión do 22 de outubro de 2021 que
modifica a Decisión 2014/312/UE, pola que se establecen os criterios
ecolóxicos para a concesión da etiqueta ecolóxica da UE ás pinturas e
vernices de interior e exterior. (Diario Oficial de la Unión Europea,
Num: 379, 26-10-2021, Páx: 49)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión (UE) 2021/1870 da Comisión do 22 de outubro de 2021 pola
que se establecen os criterios para a concesión da etiqueta ecolóxica
da UE aos produtos cosméticos e produtos de coidado animal. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 379, 26-10-2021, Páx: 8)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros do Regulamento Delegado (UE) 2019/2018 da
Comisión, do 11 de marzo de 2019, polo que se complementa o
Regulamento (UE) 2017/1369 do Parlamento Europeo e do Consello
no relativo á etiquetaxe enerxética dos aparellos de refrixeración con
función de venda directa (Diario Oficial da Unión Europea L 315 do 5
de decembro de 2019). (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 373,
21-10-2021, Páx: 95)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión (UE) 2021/1845 da Comisión do 20 de outubro de 2021 pola
que se modifica a Decisión (UE) 2017/175 no que respecta ao período
de validez dos criterios da etiqueta ecolóxica da UE para o
aloxamento turístico e dos requisitos de avaliación e verificación
correspondentes. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 376, 2210-2021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros do Regulamento Delegado (UE) 2021/340 da
Comisión, do 17 de decembro de 2020, polo que se modifican os
Regulamentos Delegados (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE)
2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 no
relativo aos requisitos de etiquetaxe enerxética das pantallas
electrónicas, as lavadoras domésticas e as lavadoras-secadoras
domésticas, as fontes luminosas, os aparellos de refrixeración, os
lavalouzas domésticos e os aparellos de refrixeración con función de
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venda directa (Diario Oficial da Unión Europea L 68 do 26 de febreiro
de 2021). (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 355, 07-10-2021,
Páx: 143)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA ENERXÉTICA
Outras CCAA
DECRETO LEI 24/2021, do 26 de outubro, de aceleración do
despregamento das enerxías renovables distribuídas e participadas.
(Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Num: 8531, 27-102021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
RECOMENDACIÓN (UE) 2021/1749 DA COMISIÓN do 28 de setembro
de 2021 sobre o principio de «primeiro, a eficiencia enerxética»: dos
principios á práctica — Directrices e exemplos para a súa aplicación
na toma de decisións no sector da enerxía e máis aló (Diario Oficial
de la Unión Europea, Num: 350, 04-10-2021, Páx: 9)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Galicia
RESOLUCIÓN do 29 de setembro de 2021 pola que se conceden os
distintivos Bandeira Verde de Galicia, de conformidade co disposto
na Orde do 8 de marzo de 2021 pola que se aproban as bases
reguladoras para a súa concesión. (Diario Oficial de Galicia, Num:
202, 20-10-2021, Páx: 51151)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

DECRETO 140/2021, do 30 de setembro, polo que se aproba a
primeira revisión do Plan forestal de Galicia 2021-2040, Cara á
neutralidade carbónica. (Diario Oficial de Galicia, Num: 205, 25-102021, Páx: 51636)
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Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

Estatal
Resolución do 28 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de
Biodiversidade, Bosques e Desertificación, pola que se actualiza o
Inventario español de zonas húmidas integrando a adecuación
cartográfica de límites e
recodificación de 23 humidais da
Comunidad de Madrid. (Boletín Oficial del Estado, Num: 241, 08-102021, Páx: 123130)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 5 de outubro de 2021, do Organismo Autónomo
Parques Nacionais, pola que se publica a aprobación pola UNESCO da
Reserva da Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 247, 15-10-2021, Páx: 126250)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Comunicación da Comisión - Avaliación de plans e proxectos en
relación con espazos Natura 2000: orientación metodolóxica sobre o
artigo 6, apartados 3 e 4, da Directiva 92/43/CEE, sobre os hábitats.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 437, 28-10-2021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

INFORMACIÓN AMBIENTAL
Comunitaria
Regulamento (UE) 2021/1767 do Parlamento Europeo e do Consello
do 6 de outubro de 2021 polo que se modifica o Regulamento (CE)
n.º 1367/2006 relativo á aplicación, ás institucións e aos organismos
comunitarios, das disposicións do Convenio de
Aarhus sobre o
acceso á información, a participación do público na toma de
decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 356, 08-10-2021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

11 de 42

NORMATIVA
LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Local
Aprobación definitiva do Plan municipal de prevención e defensa
contra os incendios forestais do concello do Rosal. (BOP Pontevedra,
Num: 199, 15-10-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva do Plan Municipal de Prevención e Defensa
Contra Incendios Forestais do Concello de Mondariz Balneario. (BOP
Pontevedra, Num: 204, 22-10-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva do Plan municipal de Prevención e Defensa
contra os Incendios Forestais do Concello de Salvaterra de Miño.
(BOP Pontevedra, Num: 198, 14-10-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva do Plan Municipal de Prevención de Incendios
Forestais do Concello da Guarda (BOP Pontevedra, Num: 204, 22-102021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación definitiva do Plan Municipal de prevención e defensa
contra os incendios forestais do Concello de Melide (BOP A Coruña,
Num: 207, 29-10-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
Orde do 8 de outubro de 2021 pola que se declara a época de perigo
baixo de incendios forestais do Plan INFOEX, se regulan os usos e
actividades que poidan dar lugar a risco de incendio e se
desenvolven as medidas xerais de prevención e medidas de
autoprotección definidas no Plan
PREIFEX. (Diario Oficial de
Extremadura, Num: 197, 13-10-2021, Páx: 48710)

12 de 42

NORMATIVA
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDE
AGM/1291/2021, do 6 de outubro, pola que se adoptan
medidas para facilitar a tramitación dos usos do lume recolleitos na
Orde do 20 de febreiro de 2015, do Conselleiro de Agricultura,
Gandería e Medio Ambiente, sobre prevención e loita contra os
incendios forestais na Comunidade Autónoma de Aragón para a
campaña 2015/2016, prorrogada por Orde AGM/112/2021, do 1 de
febreiro. (Boletín Oficial de Aragón, Num: 212, 14-10-2021, Páx:
42957)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Galicia
RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica
da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, pola que se
dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos durante o
segundo cuadrimestre do ano 2021. (Diario Oficial de Galicia, Num:
195, 08-10-2021, Páx: 49217)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
ACORDO 115/2021, do 14 de outubro, da Junta de Castilla y León,
polo que se aproba a «Estratexia de Economía Circular 2021-2030».
(Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León, Num: 201, 18-10-2021,
Páx: 49404)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Resolución do 13 de outubro de 2021, do Instituto da Mocidade, pola
que se publica o Convenio coa Federación Española de Municipios e
Provincias, polo que se canaliza a subvención nominativa establecida
nos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, para a realización
de actuacións dirixidas aos e as mozas mediante o desenvolvemento
de programas no ámbito local. (Boletín Oficial del Estado, Num: 252,

13 de 42

NORMATIVA
21-10-2021, Páx: 128457)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Resolución do 21 de outubro de 2021, do Congreso dos Deputados,
pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación da Real
Decreto-lei 19/2021, do 5 de outubro, de medidas urxentes para
impulsar a actividade de rehabilitación edificatoria no contexto do
Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. (Boletín Oficial
del Estado, Num: 254, 23-10-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Real Decreto-lei 19/2021, do 5 de outubro, de medidas urxentes para
impulsar a actividade de rehabilitación edificatoria no contexto do
Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. (Boletín Oficial
del Estado, Num: 239, 06-10-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Local
Derrogación inicial e aprobación inicial da Ordenanza reguladora da
tenza de animais potencialmente perigosos do Concello do Pino.
(BOP A Coruña, Num: 191, 06-10-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Galicia
RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de
Patrimonio Natural, pola que se actualiza a delimitación das áreas
prioritarias de reprodución, de alimentación, de dispersión e de
concentración local de aves incluídas no Catálogo galego de especies
ameazadas, e se dispón a publicación das zonas de protección
existentes na Comunidade Autónoma de Galicia nas que serán de
aplicación medidas para a protección da avifauna contra a colisión e
a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 208, 28-10-2021, Páx: 52851)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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Outras CCAA
DECRETO 132/2021, do 1 de outubro, do Consell, de declaración de
zonas especiais de conservación os lugares de importancia
comunitaria «Marjal d' Almenara» (ES5223007) e «Platja de
Moncofa» (ES5222006), e de aprobación das súas normas de xestión
e da zona de especial protección para as aves «Marjal i Estanys d'
Almenara» (ES0000450). (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
Num: 9194, 14-10-2021, Páx: 42367)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RESIDUOS
Comunitaria
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/1752 DA COMISIÓN do 1 de
outubro de 2021 pola que se establecen disposicións de aplicación da
Directiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeo e do Consello no que
respecta ao cálculo, a verificación e a comunicación de datos sobre a
recollida separada de residuos de botellas para bebidas de plástico
dun só uso. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 349, 04-102021, Páx: 19)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento (UE) 2021/1840 da Comisión do 20 de outubro de 2021
polo que se modifica o Regulamento (CE) n.º 1418/2007, relativo á
exportación, con fins de valorización, de determinados residuos
enumerados nos anexos III ou
IIIA do Regulamento (CE)
n.º
1013/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, a determinados
países aos que non é aplicable a Decisión da OCDE sobre o control
dos movementos transfronteirizos de residuos. (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 373, 21-10-2021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO (UE) 2021/1864 DA COMISIÓN do 22 de outubro de
2021 polo que se modifican os anexos II, III e V do Regulamento (CE)
nº 396/2005 do Parlamento Europeo e do Consello no relativo aos
límites máximos de residuos de amisulbrom, flubendiamida,
meptildinocap, metaflumizona e propineb en determinados produtos.
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(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 377, 25-10-2021, Páx: 3)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento (UE) 2021/1891 da Comisión do 26 de outubro de 2021
polo que se modifican os anexos XIV e XV do Regulamento (UE) n.º
142/2011 no relativo á importación na Unión e o tránsito por ela de
subproductos animais e produtos derivados. (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 384, 29-10-2021, Páx: 84)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RUÍDO
Galicia
ANUNCIO do 27 de setembro de 2021, da Área de Planificación,
Innovación e Seguridade Viaria, polo que se fai pública a Resolución
do 23 de setembro de 2021 pola que se aproba o expediente de
información pública e definitivamente os mapas estratéxicos de ruído
dos grandes eixes viarios da Rede autonómica de estradas de Galicia
nas provincias de Lugo e Ourense (GA/19/001.09.1). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 194, 07-10-2021, Páx: 49096)
Organismo: CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

ANUNCIO do 27 de setembro de 2021, da Área de Planificación,
Innovación e Seguridade Viaria, polo que se fai pública a Resolución
do 23 de setembro de 2021 pola que se aproba o expediente de
información pública e definitivamente os mapas estratéxicos de ruído
dos grandes eixes viarios da Rede autonómica de estradas de Galicia
na provincia de Pontevedra (GA/19/001.09.2). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 194, 07-10-2021, Páx: 49088)
Organismo: CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

ANUNCIO do 27 de setembro de 2021, da Área de Planificación,
Innovación e Seguridade Viaria, polo que se fai pública a Resolución
do 23 de setembro de 2021 pola que se aproba o expediente de
información pública e definitivamente os mapas estratéxicos de ruído
dos grandes eixes viarios da Rede autonómica de estradas de Galicia
na provincia da Coruña (GA/19/001.09.3). (Diario Oficial de
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Galicia, Num: 194, 07-10-2021, Páx: 49092)
Organismo: CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

SAÚDE AMBIENTAL
Estatal
Resolución do 15 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral de
Consumo e Xogo, pola que se publica o Convenio entre a Axencia
Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición e o Instituto
Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, polo que se
instrumenta unha encomenda de xestión para a colaboración no
marco das actividades do laboratorio nacional de referencia de
biotoxinas mariñas (Boletín Oficial del Estado, Num: 253, 22-10-2021,
Páx: 128800)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Regulamento (UE) 2021/1841 da Comisión do 20 de outubro de 2021
polo que se modifican os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º
396/2005 do Parlamento Europeo e do Consello no relativo aos
límites máximos de residuos de 6- benciladenina e aminopiralida en
determinados produtos. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num:
373, 21-10-2021, Páx: 63)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento (UE) 2021/1842 da Comisión do 20 de outubro de 2021
polo que se modifican os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º
396/2005 do Parlamento Europeo e do Consello no relativo aos
límites máximos de residuos de
flupiradifurona e ácido
difluoroacético en determinados produtos. (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 373, 21-10-2021, Páx: 76)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento (UE) 2021/1807 da Comisión do 13 de outubro de 2021
polo que se modifican os anexos II, III e IV do Regulamento (CE) n.º
396/2005 do Parlamento Europeo e do Consello no relativo aos
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límites máximos de residuos de acibenzolar- S- metilo, extracto
acuoso de sementes
germinadas de
Lupinus
albus doce,
azoxistrobina, clopiralida, ciflufenamida, fludioxonil, fluopiram,
fosetil, metazacloro, oxatiapiprolina, tebufenozida e tiabendazol en
determinados produtos. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num:
365, 14-10-2021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento (UE) 2021/1810 da Comisión do 14 de outubro de 2021
polo que se modifica o anexo II do Regulamento (CE) n.º 396/2005 do
Parlamento Europeo e do Consello no relativo aos límites máximos de
residuos de
ciprodinilo nos
mirtilos xigantes, os arandos, as
grosellas e as grosellas espiñentas. (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 366, 15-10-2021, Páx: 2)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento Delegado (UE) 2021/1768 da Comisión do 23 de xuño de
2021 polo que se modifican, para adaptalos ao progreso técnico, os
anexos I, II, III e IV do Regulamento (UE) 2019/1009 do Parlamento
Europeo e do Consello polo que se establecen disposicións relativas á
posta a disposición no mercado dos produtos fertilizantes UE. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 356, 08-10-2021, Páx: 8)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión de Execución (UE) 2021/1839 da Comisión do 15 de outubro
de 2021 pola que se atrasa a data de expiración da aprobación da
creosota para o seu uso en biocidas do tipo 8. (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 372, 20-10-2021, Páx: 27)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento (UE) 2021/1771 da Comisión do 7 de outubro de 2021
polo que se modifica o anexo I do Regulamento (CE) n.º 396/2005 do
Parlamento Europeo e do Consello polo que se refire ás follas de
ravo. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 356, 08-10-2021, Páx:
30)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Regulamento (UE) 2021/1756 do Parlamento Europeo e do Consello
do 6 de outubro de 2021 polo que se modifica o Regulamento (UE)
2017/625 no que respecta a os controis oficiais de animais e
produtos de orixe animal exportados de terceiros países á Unión para
garantir o cumprimento da prohibición de determinados usos dos
antimicrobianos, e o Regulamento (CE) n.º 853/2004 no relativo á
subministración directa de carne procedente de aves de curral e
lagomorfos. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 357, 08-102021, Páx: 27)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Local
Bases reguladoras da convocatoria de subvencións para a
elaboración de estudos técnicos relativos á xestión e prevención de
residuos municipais -Deputación de Provincial de Pontevedra. (BOP
Pontevedra, Num: 201, 19-10-2021)
Destinatarios: Entidades locais da provincia de Pontevedra que teñan un censo de
poboación inferior aos 50.000 habitantes, tanto individualmente coma agrupados, segundo a
correspondente certificación expedida polo Instituto Galego de Estatística referida aos
últimos datos publicados, e que no momento de finalización do prazo de presentación de
instancias estean adheridos ao Revitaliza da Deputación de Pontevedra segundo o protocolo
publicado no BOPPO núm. 199, de 18 de outubro de 2016, adhesión que se pode facer
simultaneamente con esta convocatoria.
Obxecto: O obxecto desta convocatoria é articular unha liña de subvencións destinada a
financiar a redacción dos seguintes documentos relacionados entre si:
Estudo técnico de xestión e prevención de residuos municipais [...].
Documento relativo á adaptación da ordenanza-modelo de xestión de residuos redactada
polo Revitaliza ás condicións de cada un dos concellos e ás solucións do estudo técnico de
xestión e prevención de residuos.
Documento relativo á adaptación da ordenanza-modelo fiscal redactada polo Revitaliza ás
condicións de cada un dos concellos e ás solucións do estudo técnico de xestión e prevención
de residuos.
Convoca: Deputación provincial de Pontevedra
Prazo: Trinta (30) días hábiles, desde o día seguinte ao da public. do extract. da convoc. no
BOPPO.

Galicia
ORDE do 21 de outubro de 2021 pola que se modifica a Orde do 8 de
marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión de axudas a entidades colaboradoras de pesca continental
para o fomento da riqueza piscícola e se convocan para o ano 2021
(código de procedemento MT808A). (Diario Oficial de Galicia, Num:
206, 26-10-2021, Páx: 52380)
Destinatarios: Consulltar a Orde do 8 de marzo de 2021 (ver NORMAS QUE MODIFICA)
Obxecto: Consulltar a Orde do 8 de marzo de 2021 (ver NORMAS QUE MODIFICA)
Convoca: Conselllería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Prazo: Consulltar a Orde do 8 de marzo de 2021 (ver NORMAS QUE MODIFICA)

ORDE do 21 de outubro de 2021 pola que se modifica a Orde do 30 de
decembro de 2020 pola que se regulan os criterios de repartición e
se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións
da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia
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competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2021,
de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida,
destinadas a entidades locais de Galicia. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 207, 27-10-2021, Páx: 52547)
Destinatarios: Consultar a Orde do 30 de decembro de 2020
Obxecto: Consultar a Orde do 30 de decembro de 2020
Convoca: Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
Prazo: Consultar a Orde do 30 de decembro de 2020

RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2021 pola que se modifica a
Resolución do 26 de xullo de 2021 pola que se aproba a convocatoria
do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao
Programa estatal de incentivos á mobilidade eléctrica (programa
MOVES III) (códigos de procedemento IN421Q e IN421R). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 207, 27-10-2021, Páx: 52716)
Destinatarios: Consultar Resolución do 26 de xullo de 2021
Obxecto: Consultar Resolución do 26 de xullo de 2021
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Consultar Resolución do 26 de xullo de 2021

RESOLUCIÓN do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba a
convocatoria
do
procedemento
de
concesión
de
axudas
correspondentes aos programas incentivos 1, 2 e 3 vencellados ao
autoconsumo e ao almacenamento no sector servizos e noutros
sectores
produtivos,
no
marco
do
Plan
de
recuperación,
transformación e resiliencia europeo (código de procedemento
IN421W) (Diario Oficial de Galicia, Num: 193, 06-10-2021, Páx:
48862)
Destinatarios: Consultar Artigo 3. Beneficiarios
Obxecto: -Programa de incentivos 1: realización de instalacións de autoconsumo, con fontes
de enerxía renovable, no sector servizos, con ou sen almacenamento.
-Programa de incentivos 2: realización de instalacións de autoconsumo, con fontes de enerxía
renovable, noutros sectores produtivos da economía, con ou sen almacenamento.
-Programa de incentivos 3: incorporación de almacenamento en instalacións de autoconsumo,
con fontes de enerxía renovable, xa existentes no sector servizos e noutros sectores
produtivos.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Finalizará o 31 de decembro de 2023.

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2021 pola que se amplía o crédito
da Resolución do 12 de marzo de 2021 pola que se aproban as bases
reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos, en
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réxime de concorrencia competitiva, destinadas á execución de obras
de abastecemento, saneamento e depuración, financiadas no marco
do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e
se convocan para o ano 2021 (código de procedemento AU300A).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 206, 26-10-2021, Páx: 52387)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 12 de marzo de 2021 (ver NORMAS QUE
MODIFICA)
Obxecto: Consultar a Resolución do 12 de marzo de 2021 (ver NORMAS QUE MODIFICA)
Convoca: Augas de Galicia.
Prazo: Consultar a Resolución do 12 de marzo de 2021 (ver NORMAS QUE MODIFICA).

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2021 pola que se modifica a
Resolución do 8 de agosto de 2019 pola que se aproba a convocatoria
do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao
programa estatal de axudas para actuacións de eficiencia enerxética
en peme e gran empresa do sector industrial (Programa actuacións
de eficiencia enerxética en industria), anualidade 2019-2020 (Diario
Oficial de Galicia número 158, do 22 de agosto), modificada
previamente pola Resolución do 28 de decembro de 2020 (Diario
Oficial de Galicia número 261, do 30 de decembro). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 206, 26-10-2021, Páx: 52396)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 8 de agosto de 2019 (ver NORMAS QUE MODIFICA)
Obxecto: Consultar a Resolución do 8 de agosto de 2019 (ver NORMAS QUE MODIFICA)
Convoca: Instituto Enerxético de Galicia.
Prazo: Consultar a Resolución do 8 de agosto de 2019 (ver NORMAS QUE MODIFICA).

RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2021 pola que se amplía o crédito
orzamentario establecido na Resolución do 18 de marzo de 2021 pola
que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria
do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de
mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de
comercio, hostalaría ou artístico-recreativa (programa Bono enerxía
peme), anualidade 2021 (código de procedemento IN417Z). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 195, 08-10-2021, Páx: 49278)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 18 de marzo de 2021 (ver pestana MODIFICA A)
Obxecto: Consultar a Resolución do 18 de marzo de 2021.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Consultar a Resolución do 18 de marzo de 2021.

RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de
Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, pola que se dá
publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 1 de xullo
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de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o
financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia
municipal, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e
se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva
para o ano 2021 (código de procedemento MT975I). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 196, 11-10-2021, Páx: 49499)
Destinatarios: Consultar a Orde do 1 de xullo de 2021 (ver NORMAS RELACIONADAS)
Obxecto: Consultar a Orde do 1 de xullo de 2021 (ver NORMAS RELACIONADAS)
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2021 sobre ampliación do prazo
establecido no artigo 30.1 da Resolución do 8 de abril de 2021 pola
que se aproban as bases reguladoras e se convocan para o ano 2021,
en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos
en
tecnoloxías
forestais,
procesamento,
mobilización
e
comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do
Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020
(código de procedemento IN500A). (Diario Oficial de Galicia, Num:
195, 08-10-2021, Páx: 49282)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 8 de abril de 2021 (ver NORMAS QUE MODIFICA)
Obxecto: Consultar a Resolución do 8 de abril de 2021 (ver NORMAS QUE MODIFICA)
Convoca: Axencia Galega da Industria Forestal
Prazo: Consultar a Resolución do 8 de abril de 2021 (ver NORMAS QUE MODIFICA)

ORDE do 8 de outubro de 2021 pola que se publica a ampliación do
crédito da Orde do 22 de decembro de 2020 pola que se establecen
as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que
causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para
o ano 2021 (código de procedemento MT809D). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 198, 14-10-2021, Páx: 50332)
Destinatarios: Consultar a Orde do 22 de decembro de 2020 (ver pestana MODIFICADA
POR).
Obxecto: Consultar a Orde do 22 de decembro de 2020 (ver pestana MODIFICADA POR).
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Consultar a Orde do 22 de decembro de 2020 (ver pestana MODIFICADA POR).

ORDE do 19 de outubro de 2021 pola que se amplía o prazo de
presentación da documentación de xustificación establecido na Orde
do 26 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras
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do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a
conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se
procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de
procedemento TR357B, TR357C e TR357D). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 52932, 28-10-2021, Páx: 208)
Destinatarios: Consultar a Orde do 26 de abril de 2021
Obxecto: Consultar a Orde do 26 de abril de 2021
Convoca: Conselllería de Emprego e Igualdade.
Prazo: Consultar a Orde do 26 de abril de 2021.

Estatal
III edición do #MentoringEmprendeVerde
Destinatarios: Dirixido a persoas emprendedoras cunha idea de negocio verde, a punto de
lanzarse ao mercado pero que necesitan mellorar determinados aspectos do seu proxecto da
man de profesionais especializados en diferentes ámbitos onde a persoa emprendedora ten
máis carencias.
Obxecto: Proceso en liña de mentorías gratuítas e personalizadas para proxectos de
emprendemento verde. Ademais contará con encontros grupais con outras persoas
emprendedoras e con pílulas de formación.
Convoca: Red Emprendeverde
Prazo: Ata o 05/11/2021.

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

Orde DSA/1044/2021, do 23 de setembro, pola que se crean e regulan
os galardóns «Cidades Amigas dos Animais», e se realiza a
convocatoria correspondente ao ano 2021. (Boletín Oficial del
Estado, Num: 235, 01-10-2021, Páx: 121120)
Destinatarios: Concellos que, de acordo coas súas normas de funcionamento, o soliciten, e
que realizasen ou realicen proxectos nos termos previstos no artigo 8.
Obxecto: Regular a creación e concesión dos galardóns de «Cidades Amigas dos animais»,
que se convocarán anualmente, como recoñecemento público daquelas actividades que, no
ámbito da protección e dereitos dos animais, desenvolvan as entidades locais e,
concretamente, en tres aspectos: mellora da convivencia con animais; xestión de colonias
felinas; e concienciación e tenencia responsable dos mesmos.
Convoca: Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030.
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Prazo: Dous meses a partir do día seguinte á publicación da correspondente convocatoria.

Extracto da Resolución do 22 de outubro de 2021 da Subsecretaría
de Dereitos Sociais e Axenda 2030, pola que se convocan as
subvencións destinadas a entidades de protección animal en 2021.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 258, 29-10-2021)
Destinatarios: Entidades de protección animal que cumpran cos requisitos establecidos do
artigo 2 da Orde DSA/1045/2021, do 28 de setembro, pola que se establecen as bases
reguladoras destas axudas: asociacións sen ánimo de lucro e fundacións legalmente
constituídas non pertencentes ao sector público, de nacionalidade española e con residencia
fiscal en España, cuxos estatutos establezan como fin principal, a protección e defensa dos
animais.
Obxecto: Sufragar os gastos que haxan de afrontar as entidades de protección animal no
ano 2022, en concepto de tratamentos veterinarios e gastos en bens funxibles non
inventariable para o desenvolvemento das actividades das entidades de protección animal,
incluíndo a comida adecuada dos animais, no exercicio da súa actividade do auxilio e coidado
de animais domésticos e de compañía abandonados, independentemente da súa especie, e
que estean ou estivesen en custodia da entidade de protección animal ou en colonias felinas
controladas, de acordo co previsto no artigo 3.3 da Orde DSA/1045/2021, do 28 de setembro,
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a
entidades de protección animal.
Convoca: Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030
Prazo: Quince días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación deste extracto no
BOE.

Extracto da Resolución 28 de setembro de 2021 da Dirección da
Fundación Biodiversidade, F.S.P., pola que se aproba a publicación
da Convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia
competitiva, para apoio a grandes proxectos transformadores de
índole científico-técnica para a promoción da bioeconomía e a
contribución á transición ecolóxica no marco do Plan de
Recuperación, Transformación e Resiliencia correspondente a 2021
(Boletín Oficial del Estado, Num: 237, 04-10-2021)
Destinatarios: Poderán obter a condición de beneficiarias as entidades que estando
incluídas no artigo 2.1 apartados a), b), c), d), g) e h) da orde de bases, cumpran os
requisitos marcados no artigo 2.2 da mesma e no artigo 26 da convocatoria. (Orde
TED/1014/2021, do 20 de setembro, pola que se aproban as Bases reguladoras).
Obxecto: Concesión de axudas para o financiamento de grandes proxectos transformadores
de natureza científico-técnica que contribúan á promoción da bioeconomía, a transición
ecolóxica, ao reto demográfico e ao fortalecemento de capacidades, fomentando a
participación, a igualdade de xénero e a xeración de emprego verde.
Estas axudas complementan a consecución dos obxectivos do compoñente 4 do PRTR no
marco do investimento 2 (C4.I2), conservación da biodiversidade Terrestre e Mariña
(obxectivo nº 69).
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Sesenta días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación do extracto.
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Extracto da Resolución 28 de setembro de 2021 da Dirección da
Fundación Biodiversidade, F.S.P., pola que se aproba a publicación
da convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia
competitiva, para o reforzo de redes de varados e rescate de
especies mariñas no marco do Plan de Recuperación, Transformación
e Resiliencia correspondente ao ano 2021. (Boletín Oficial del Estado,
Num: 236, 02-10-2021)
Destinatarios: a) Entidades e organizacións sen ánimo de lucro debidamente autorizadas
por parte da Dirección Xeral de Biodiversidade, Bosques e Desertificación do Ministerio para a
Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico ou pola Comunidade Autónoma onde se vaia a
xerar a rede.
b) As administracións das Comunidades Autónomas.
c) As universidades públicas e os seus institutos universitarios, que estean rexistradas no
Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.
Obxecto: Axudas para o cofinanciamento de proxectos vinculados coa xeración e reforzo de
redes de varados e rescate de especies mariñas, que permitan unha atención adecuada aos
animais varados vivos para a súa recuperación e/ou posterior liberación, ou mantemento en
caso de non poder ser liberados en centros adecuados que aseguren a súa supervivencia e
benestar, e realizar a toma de datos necesarios co obxecto de ampliar o coñecemento
científico-técnico sobre o estado no que se atopan as poboacións das distintas especies co fin
de implementar unha correcta e fundamentada xestión e protección das mesmas.
Orde TED/1017/2021, do 20 de setembro, pola que se aproban as bases reguladoras.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Trinta e cinco días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación do extracto.

Extracto da Resolución do Ministro de Consumo, de data 27 de
outubro de 2021, pola que se convocan os premios nacionais do
concurso escolar 2021-2022 Consumópolis17 Dálle a gústame ao
consumo circular e responsable. (Boletín Oficial del Estado, Num:
260, 30-10-2021, Páx: 61172)
Destinatarios: Consultar o punto Primeiro deste extracto.
Obxecto: O obxecto específico da convocatoria nacional é a concesión de premios nacionais
do concurso escolar 2021-2022 Consumópolis17 Dálle a gústame ao consumo circular e
responsable.
Convoca: Ministerio de Consumo
Prazo: Entre o 8 de novembro de 2021 e o 7 de marzo de 2022, ambos inclusive.

Extracto da Resolución 28 de Setembro de 2021 da Dirección da
Fundación Biodiversidade, F.S.P., pola que se aproba a publicación
da Convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia
competitiva,
para
o
fomento
de
actuacións
dirixidas
á
renaturalización e resiliencia de cidades españolas no marco do Plan
de Recuperación, Transformación e Resiliencia correspondente a
2021. (Boletín Oficial del Estado, Num: 237, 04-10-2021)
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Destinatarios: Poderán obter a condición de beneficiarias as entidades que cumpran os
requisitos marcados no artigo 2.2 da orde de bases e estean incluídas o artigo 26 da
convocatoria.
Orde TED/1018/2021, do 20 de setembro, pola que se aproban as bases reguladoras.
Obxecto: Axudas para o fomento de actividades que contribúan á renaturalización urbana,
incrementando a infraestrutura verde e a conectividade dos espazos verdes e azuis, co
obxectivo de incrementar a biodiversidade e a súa conservación e a adaptación ao cambio
global e de mellorar a habitabilidade das capitais de provincia e outras cidades españolas de
máis de 50.000 habitantes. Estes proxectos abordarán de forma integral estes obxectivos e
os seus resultados deberán ser por si mesmos perdurables no tempo.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Sesenta días hábiles a partir do día seguinte á data de publicación do extracto.

Extracto da Resolución do 22 de outubro de 2021 da Subsecretaría
de Dereitos Sociais e Axenda 2030, pola que se convocan as
subvencións destinadas a entidades de protección animal en 2021.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 258, 28-10-2021, Páx: 60613)
Destinatarios: Entidades de protección animal que cumplan con los requisitos establecidos
del artículo 2 de la Orden DSA/1045/2021, de 28 de septiembre, por la que se establecen las
bases reguladoras de estas ayudas.
Obxecto: Sufragar os gastos que deban afrontar as entidades de protección animal no ano
2022, en concepto de tratamentos veterinarios e gastos en bens funxibles non inventariable
para o desenvolvemento das actividades das entidades de protección animal (consultar o
punto segundo do extracto).
Convoca: Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030
Prazo: Quince días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación deste extracto no
BOE.

Extracto da Resolución 28 de setembro de 2021 da Dirección da
Fundación Biodiversidade, F.S.P., pola que se aproba a publicación
da convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia
competitiva, para o apoio a programas e proxectos de investigación
en materia de xestión da biodiversidade, no marco do Plan de
Recuperación, Transformación e Resiliencia correspondente a 2021.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 237, 04-10-2021)
Destinatarios: Poderán obter a condición de beneficiarias as entidades que estando
incluídas no artigo 2.1 apartados b), c), g) e h) da orde de bases, cumpran os requisitos
marcados no artigo 2.2 da mesma e no artigo 26 da convocatoria. (Orde TED/1016/2021, do
20 de setembro, pola que se aproban as Bases reguladoras).
Obxecto: Regular a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para o
financiamento de proxectos de investigación que promovan a aplicación do coñecemento
científico para a toma de decisións na planificación e xestión da biodiversidade para o ano
2021:a) Transición enerxética e biodiversidade terrestre e mariña. b) Biodiversidade mariña
e espazos mariños protexidos. c) Corredores biolóxicos e infraestrutura verde.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Sesenta días hábiles a partir do día seguente ao da publicación do extracto.
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Extracto da Resolución 28 de setembro de 2021 da Dirección da
Fundación Biodiversidade, F.S.P., que aproba a publicación da
Convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva
para apoiar os centros de rescate depositarios de especímenes vivos
comisados que contribúan á conservación das especies ameazadas
de fauna e flora silvestres polo seu comercio ilegal incluídas no
Convenio CITES 2021 do Plan de Recuperación, Transformación e
Resiliencia. (Boletín Oficial del Estado, Num: 237, 04-10-2021)
Destinatarios: a) As sociedades de capital, as cooperativas e as de persoas (regular
colectiva e comanditaria simple).
b) As entidades e organizacións sen ánimo de lucro.
Obxecto: Financiamento de proxectos de apoio aos centros de rescate depositarios de
especímenes vivos comisados incluídos no Convenio CITES, que contribúan á conservación
das especies ameazadas de fauna e flora silvestres polo seu comercio ilegal.
Estas axudas complementan a consecución do obxectivo nº 69 do compoñente 4 do PRTR, no
marco do investimento 2 (C4.I2.), conservación da biodiversidade terrestre e mariña.
Orde TED/1015/2021, do 20 de setembro, pola que se aproban as Bases reguladoras.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.
Prazo: Trinta e cinco días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación do extracto.

Unión europea
European City Facility: terceira convocatoria para obter apoio
financeiro e técnico para os seus plans de investimento locais
Destinatarios: Autoridades locais de toda Europa (cidades e municipios)
Obxecto: Ten como obxectivo desbloquear os investimentos en proxectos locais de enerxía
sostible, que son cruciais para a implementación dos plans de acción de enerxía e clima das
cidades.
Convoca: EUCF
Prazo: Ata o 17 de decembro de 2021.

Convocatoria de propostas LIFE Clean Energy Transition 2021
Destinatarios: Calquera organización pública ou privada rexistrada legalmente na Unión
Europea (incluídos os países e territorios (PTU) ou países asociados ao Programa LIFE.
Obxecto: - Construír o marco de políticas para a Transición ás Enerxías Limpas a nivel local,
rexional e nacional.
- Acelerar o mercado para a Transición ás Enerxías Limpas co despregamento de tecnoloxía,
dixitalización, novos servizos e modelos de negocio e a mellora das habilidades profesionais
relacionadas.
- Atraer financiamento privado para investimentos en enerxía sostible e apoiar o
desenvolvemento de proxectos de investimento en enerxía limpa a nivel local e rexional
- Involucrar e empoderar aos cidadáns na Transición ás Enerxías Limpas.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Antes do 12 de xaneiro de 2022, ás 17:00, hora de Bruxelas.
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Convocatoria Eureka: "Green Hydrogen"
Destinatarios: Os proxectos deben realizarse en consorcio, estar liderados por empresas (os
centros de xeración de coñecemento adoitan actuar como subcontratados) e os participantes
adoitan proceder de dous ou tres países.
Mais información: CDTI.
Obxecto: Os proxectos de colaboración internacional de I+D e innovación presentados nesta
convocatoria de proxectos por organizacións dos países enumerados anteriormente deben ter
como obxectivo abordar solucións para o transporte de hidróxeno e temas relacionados,
contribuíndo á acción piloto sobre hidróxeno verde no novo Espazo Europeo de Investigación
(EEI).
O CDTI apoiará con fondos públicos preferentes aos participantes que superen as etapas de
elixibilidade e demostren as capacidades suficientes de recursos técnicos, materiais ,
humanos e financeiros, para realizar os devanditos proxectos.
Convoca: Comisión Europea.
Prazo: Antes do 5 de novembro de 2021.

EMPREGO PÚBLICO
Galicia
RESOLUCIÓN do 13 de outubro de 2021 pola que se convocan dous
postos de persoal investigador, na modalidade de investigador
distinguido, para beneficiarios dunha bolsa do Consello Europeo de
Investigación (ERC), no marco do programa Oportunius (código de
procedemento IN859A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 203, 21-102021, Páx: 51283)
Destinatarios: Consultar artigo 5. Requisitos dos/as aspirantes.
Obxecto: A presente convocatoria ten por obxecto a cobertura, baixo a modalidade de
persoal investigador distinguido, dunha praza de investigador/a para persoas beneficiarias de
bolsas do European Research Council (ERC) Advanced Grant (anexo I) e unha praza de
investigador/a para persoas beneficiarias de bolsas do European Research Council (ERC)
Starting Grant (anexo I).
Convoca: Axencia Galega de Innovación
Prazo: Quince días naturais, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta
convocatoria no DOG.

Estatal
Convócase proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de
acceso libre e promoción interna, na Escala de Axentes Ambientais
de Organismos Autónomos do Ministerio de Medio Ambiente. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 247, 15-10-2021, Páx: 125684)
Destinatarios: Consultar as bases.
Obxecto: Convocar proceso selectivo para ingreso na Escala de Axentes Ambientais de
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Organismos Autónomos do Ministerio de Medio Ambiente.
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Prazo: Vinte días hábiles contados a partir do día seguinte ao da data de publicación desta
convocatoria no BOE.

PREMIOS
Estatal
Concurso «Candidato Español a Árbore Europea 2022»
Destinatarios: É necesario ter un mail válido.
Obxecto: Busca a elección daqueles exemplares cos que as persoas establecen especiais
relacións afectivas. "Testemuñas da historia, do clima e do respeto dos pobos".
Convoca: Bosques sen fronteiras
Prazo: Do 21 e outubro ao 20 de novembro.
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ACTIVIDADES
CAMPAÑAS
Galicia
Contigo coidamos do medio ambiente
Contido: Restauración de solos queimados do Parque do Xurés, Ourense.
Lugar: Parque do Xurés (Ourense)
Organizador: EROSKI e WWF
Inscrición: Cubrir formulario
Data de inicio: 21-11-2021
Data de fin: 21-11-2021

Cada paso suma - Nova campaña SIGRE
Contido: Co lema “Cada paso suma”, SIGRE lanza unha nova campaña de sensibilización social
coa que pon en valor a colaboración dos cidadáns na correcta reciclaxe dos medicamentos
caducados, non utilizados e os envases baleiros mediante a súa entrega no Punto SIGRE da
farmacia.
Con esta iniciativa saliéntase a responsabilidade que todos e cada un de nós temos na
construción dunha sociedade máis sostible.
Organizador: SIGRE

‘Bye Bye Plástico’
Contido: Primeira película en stop motion colaborativa escolar de Galicia.
Os colexios que queiran participar, deberán indicar os datos do centro a "Plástico" no correo
electrónico gabinete.cmatv@xunta.gal
Organizador: Xunta de Galicia.

Caderno Verde
Contido: A plataforma de educación ambiental de Sogama www.cadernoverde.gal regresa ás
aulas galegas con novos contidos para primaria e, por primeira vez, cun itinerario específico para
ESO.
A través de distintas actividades didácticas e lúdicas, que entroncan coas materias contempladas
no currículo académico, a pretensión última desta ferramenta pedagóxica é formar e concienciar
aos escolares na protección do medio ambiente e na xestión sostible dos residuos urbanos.
Organizador: CEIDA

Unión europea
Evento de lanzamento do Centro de asesoramento sobre pobreza
enerxética 2021
Contido: O evento reunirá ás partes interesadas da UE, nacionais e locais para debater como as
políticas da UE e a EPAH están a intensificar os esforzos de alivio da pobreza enerxética, en
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particular porque os compromisos de transición xusta ven reforzados polo Paquete Fit for 55 e
dado que a contorna actual de prezos altos require unha atención especial ás necesidades dos
consumidores vulnerables e pobres en enerxía.
Lugar: En liña.
Organizador: Comisión Europea.
Data de inicio: 22-11-2021
Data de fin: 23-11-2021

Biodiversa+
Contido: Evento de lanzamento do participado europeo de biodiversidade, Biodiversa+, terá
lugar os días 17 e 18 de novembro; e permitirá coñecer mellor os detalles deste novo participado,
coñecer máis en detalle a súa Axenda Estratéxica de Investigación e Innovación e familiarizarse
coas oportunidades que pode ofrecer para participar nas súas distintas convocatorias e accións.
Lugar: On line.
Organizador: BiodivERsA
Data de inicio: 17-11-2021
Data de fin: 18-11-2021

CONGRESOS
Estatal
XIV Congreso Nacional de Xornalismo Ambiental
Contido: Entre os temas que se abordarán atópanse a transición enerxética fronte ao reto da
conservación da biodiversidade; a nova contaminación ambiental, en referencia a aquela que
xera a tecnoloxía; a "epidemia" en auxe dos bulos e noticias falsas no ámbito ambiental; o reto da
alimentación que coide os ecosistemas; a responsabilidade de diferenciar sustentabilidade real do
chamado "greenwashing" ou "lavado de cara verde" ou a deforestación e a súa relación coa perda
de biodiversidade.
Así mesmo, dedicarase un evento concreto ás conclusións e perspectivas tras o Cume do Clima
de Glasgow, COP26, que terminaría xusto uns días antes da convocatoria, contando para iso con
algúns dos xornalistas asistentes á mesma.
Lugar: Madrid
Organizador: APIA
Data de inicio: 22-11-2021
Data de fin: 23-11-2021

Internacional
I Congreso Internacional "Áreas protexidas, xestión e participación"
Contido: O evento ten como obxectivo xeral analizar e discutir a xestión e participación nas
áreas protexidas, especialmente na figura de parque natural. Convidamos, con especial interese,
a xestores e xestoras, a técnicos e técnicas e a especialistas de distintas disciplinas para debater
sobre os retos que se abren na xestión das áreas protexidas no século XXI.
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Lugar: Valencia
Organizador: GOBERPARK
Data de inicio: 01-12-2021
Data de fin: 03-12-2021

Smart City Expo World Congress (SCEWC)
Contido: Evento internacional para o sector das cidades intelixentes, un punto de encontro crave
para expertos e líderes das cidades, empresas, centros de investigación e organismos
internacionais máis innovadores do mundo.
O Pacto dos Alcaldes - Oficina de Europa ofrece aos asinantes pases gratuítos e descontos para a
Smart City Expo (información: floriane.cappelletti@eumayors.eu)
Lugar: Barcelona e en liña.
Organizador: Fira de Barcelona.
Data de inicio: 16-11-2021
Data de fin: 18-11-2021

X Congreso Internacional de Ordenación do Territorio
Contido: O X CIOT pretende converterse no foro de debate e discusión sobre o necesario papel
que unha adecuada planificación e xestión das políticas territoriais ten á hora de afrontar os
sucesivos retos aos que as sociedades actuais veñen enfrontando, con especial atención ao caso
de España, desde os ámbitos académico e científico, técnico e da toma de decisións.
Lugar: Valencia
Organizador: FUNDICOT
Data de inicio: 17-11-2021
Data de fin: 19-11-2021

CURSOS
Galicia
Curso Online Avanzado de Interpretación do Patrimonio: Deseño de
Visitas Guiadas Interpretativas
Contido: Adquirir os coñecementos, destrezas e actitudes necesarias para que exista unha
comunicación temática, organizada, relevante e amena co público que visita os espazos con valor
patrimonial no seu tempo de ocio, fomentando neles o desenvolvemento de actitudes de aprecio
e custodia polo patrimonio presentado.
Lugar: Online
Organizador: CEIDA
Data de inicio: 09-11-2021
Data de fin: 10-12-2021
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XORNADAS
Unión europea
Xornada informativa Horizonte Europa - Grupo 6 "Alimentación,
Bioeconomía, Recursos Naturais, Agricultura e Medio Ambiente"
Contido: Será unha sesión informativa virtual na que se presentarán as convocatorias de 2022
do Programa de Traballo 2021/22, se actualizará o estado das misións relacionadas coa
Agrupación industrial 6 e se comentarán os próximos pasos previstos para a preparación do
Programa de traballo 2023/24 e a implementación das asociacións.
Lugar: En liña
Organizador: CDTI
Data de inicio: 10-11-2021
Data de fin: 10-12-2021

Fermoso, sostible, xuntos: LIFE na Nova Bauhaus europea
Contido: O programa LIFE celebrará unha conferencia híbrida de tres días sobre LIFE na Nova
Bauhaus europea. Descubra como o estilo e a sustentabilidade poden facer a combinación
perfecta.
Lugar: Bruselas, Bélgica.
Organizador: Comisión Europea.
Data de inicio: 15-11-2021
Data de fin: 17-11-2021

OUTRAS ACTIVIDADES
Estatal
Encontro Nacional do Pacto das Alcadías
Contido: Cerimonia Anual do Pacto das Alcaldías para España como actividade paralela da
Cerimonia do Pacto dos Alcalde en Bruselas.
O obxectivo da Cerimonia Española do Pacto das Alcaldías é dar a coñecer e explicar os novos
obxectivos de neutralidade climática para o 2050, a conexión entre o Pacto das Alcaldías e o novo
Green Deal da Comisión Europea, o novo orzamento comunitario, e a proposta do Pacto das
Alcaldías para incluír a pobreza enerxética nos plans municipais para o clima e a enerxía.
Lugar: Palau de Les Arts Reina Sofía, Valencia.
Organizador: Deputación de Valencia e a Oficina do Pacto das Alcaldías
Data de inicio: 11-11-2021
Data de fin: 11-11-2021

Planificación do uso público en espazos naturais protexidos
Contido: Os obxectivos do curso son:

34 de 42

ACTIVIDADES
-Profundar no concepto de uso público como ferramenta para a conservación e a xestión de
espazos naturais protexidos.
-Establecer a estrutura e o contido dos plans de uso público.
-Definir os criterios básicos para abordar a planificación do uso público.
-Desenvolver os diferentes programas que compoñen o Plan de Uso Público: educación ambiental,
interpretación, comunicación, participación....
-Analizar diferentes sistemas de calidade asociados ao uso público en espazos protexidos: Carta
Europea de Turismo Sustentable, Q de Calidade, Marca Natural.
Lugar: Online
Organizador: La Casa Encendida, colaboración de EUROPARC-España
Inscrición: Ata o 20 de novembro permanecerá aberta a inscrición.
Data de inicio: 24-11-2021
Data de fin: 03-12-2021

Unión europea
Webinario BSBF - Episodio 2 #Strategic view, roadmaps and
development programmes of Fusion Energy Research Infrastructures
Contido: Analizar as estratexias, visión e programas de desenvolvemento futuro en Industria da
Ciencia. Este webinario dará unha visión dos plans de desenvolvemento no medio e longo prazo
en fusión nuclear.
Lugar: Online
Organizador: CTDI
Data de inicio: 11-11-2021
Data de fin: 11-11-2021

Terceiro Foro Europeo «Aire Puro»
Contido: -Contaminación cero: Calidade do aire e saúde.
-Compromiso coas cidades e os cidadáns.
-Contaminación atmosférica, cambio climático e biodiversidade: O caso do ozono.
-Acceso á xustiza para un aire limpo.
-Calidade do aire e revisión das normas da UE sobre calidade do aire ambiente.
- Interludio en: Vinculando a calidade do aire, o clima e a recuperación.
Lugar: Madrid
Organizador: Comisión Europea
Data de inicio: 18-11-2021
Data de fin: 19-11-2021

15ª conferencia do Plan Estratéxico de Tecnoloxía Enerxética (SET
Plan)
Contido: A Conferencia abordará temas importantes como a eficiencia enerxética, os edificios e
cidades intelixentes, a onda de renovación, as redes intelixentes, as novas tecnoloxías para a
transición enerxética no ámbito das enerxías renovables, a enerxía nuclear e outras fontes de
baixa emisión de carbono (moi especialmente o hidróxeno).
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Lugar: Bled (Eslovenia)
Organizador: Ministerio de Infraestruturas da República de Eslovenia e Comsión Europea
Data de inicio: 25-11-2021
Data de fin: 26-11-2021

Conferencia europea de autobuses sen emisións
Contido: A conferencia centrarase nas solucións e desafíos da descarbonización da industria dos
autobuses. Durante os dous días da conferencia, 400 partes interesadas, incluídos os operadores
de autobuses, os principais actores da industria e os responsables políticos locais e internacionais,
reuniranse para debater os méritos relativos das dúas tecnoloxías de emisión cero: autobuses
eléctricos de batería e eléctricos de pila de combustible.
Lugar: Paris.
Organizador: Comisión Europea.
Data de inicio: 17-11-2021
Data de fin: 18-11-2021

Foro Ártico da UE e Diálogo dos Pobos Indíxenas
Contido: O Foro Ártico da UE reunirá aos principais actores do Ártico e ás partes interesadas para
avaliar a evolución recente da rexión e debater os retos futuros. O evento proporcionará unha
perspectiva estratéxica para a política actualizada da UE sobre o Ártico e profundará en temas de
especial importancia para os seus habitantes. O Foro Ártico incluirá varios discursos de apertura e
unha sesión de panel de alto nivel na mañá do 10 de novembro. Convidarase a participar aos
ministros dos Estados do Consello da UE e do Ártico. Posteriormente, durante o resto do día,
celebraranse sesións de panel das partes interesadas do Ártico.
O Diálogo Anual dos Pobos Indíxenas do Ártico, con mesas redondas interactivas, celebrarase na
mañá do 11 de novembro.
Lugar: Bruselas
Organizador: Comisión Europea
Data de inicio: 10-11-2021
Data de fin: 11-11-2021

3rd Conferencia de JPI de Auga: "Da investigación á práctica:
contaminantes, patóxenos e resistencias antimicrobianas no ciclo da
auga”
Contido: O tema principal da conferencia é "contaminantes, patóxenos e resistencias
antimicrobianas no ciclo da auga". Expertos europeos e internacionais reuniranse e debaterán
sobre os retos comúns e compartirán os seus recentes descubrimentos e coñecementos. Por iso,
estarán presentes institucións europeas e representantes dos gobernos nacionais, políticos
europeos e a Comisión Europea. Con motivo de COVID-19, o evento terá lugar de forma híbrida, é
dicir, como evento presencial e en forma de transmisión en liña.
Lugar: Mülheim (Alemania).
Organizador: IWW Water Center.
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Data de inicio: 17-11-2021
Data de fin: 17-11-2021

Internacional
Cop 26 Glasgow: the day after
Contido: -Cales foron as principais decisións da COP a nivel global?
-Que implicacións terán estas decisións para Europa e España?
-Como estas decisións afectan a cada un dos actores?
-Como alcanzar unha transición xusta, ambiciosa e urxente?
Lugar: Virtual
Organizador: SUST4IN
Data de inicio: 17-11-2021
Data de fin: 17-11-2021

Mycoforum 2021
Contido: Facilitar o intercambio de coñecemento científico-técnico entre Parques Micolóxicos e
promover o uso responsable dos recursos micolóxicos forestais como motor de desenvolvemento
rural.
Lugar: Online
Organizador: Comunidade de Albarracín, Deputación Provincial de Teruel e CITA.
Data de inicio: 03-11-2021
Data de fin: 04-11-2021

GLF Climate: Forests, Food, Finance - Solutions for a Healthy Planet
Contido: Escoitar as voces dos administradores locais e os pobos indíxenas, e obter e compartir
coñecementos sobre os temas dos bosques, a alimentación e as finanzas para un futuro máis
sustentable. A conferencia reunirá á comunidade de GLF de 250.000 persoas de 185 países.
Lugar: Online + Glasgow
Organizador: GLF
Data de inicio: 05-11-2021
Data de fin: 07-11-2021

SEA of Solutions 2021
Contido: O tema deste ano fai un chamamento ás partes interesadas da cadea de valor do
plástico para que se involucren e se unan en "Acelerar as solucións para reducir os refugallos
plásticos" mediante a exploración de políticas, asociacións, tecnoloxías innovadoras e
financiamiento que axuden a abordar os desafíos actuais e mitigar os impactos potenciais de
futuros eventos globais disruptivos como a pandemia.
Lugar: Online
Organizador: Environment Programme
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ACTIVIDADES
Data de inicio: 16-11-2021
Data de fin: 18-11-2021
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BIBLIOGRAFÍA
MONOGRAFÍAS
Nature, biodiversity and health: an overview of interconnections
(2021). openhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021. Licence:
CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Avaliación mundial da contaminación do solo: Informe (FAO/PNUMA)
Centro de asesoramento sobre pobreza enerxética - Energy Poverty
Advisory Hub (EPAH)
Informe Climatolóxico mes de Setembro de 2021. Meteogalicia.
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Xunta de
Galicia.
Praderías mariñas, tesouros de biodiversidade
Acción unida sobre a contaminación atmosférica e o cambio climático
Fauna Mariña Atlántica: Cnidarios do Litoral de Galicia.
Resumo executivo do Plan Empresarial de Prevención (PEP) de
envases do sector farmacéutico 2021-2023. SIGRE, 2021.

RECURSOS ELECTRÓNICOS
Aprenda para o noso planeta: Unha revisión global de como se
integran as cuestións ambientais na educación (UNESCO)
Novidades Bibliográficas Setembro 2021 - CEIDA
Nine Business Practices for Improving Safety and Health Through
Supply Chains and Building a Culture of Prevention and Protection
Protected Planet Report 2020
Un futuro para todos: A necesidade da coexistencia entre os seres
humáns e a vida silvestre (WWF/PNUMA)
Seguimento do ODS 7: Informe de Progreso Enerxético
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Directrices para a integración da adaptación basada en ecosistemas
(AbE) nos plans nacionais de adaptación (NAP)
Revista Ambienta - Biodiversidade. Acción global para vivir en
harmonía
Dossier material didáctico - O xogo da pesca
Únete á #GeneraciónRestauración: Restauración de ecosistemas para
as persoas, a natureza e o clima
Novo marco global para a xestión da natureza ata 2030
Caixa Climática (PNUD)
Neglected: Environmental Justice Impacts of Marine Litter and Plastic
Pollution United Nations Environment Programme (2021)
Estatísticas de Información Ambiental 2020. Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda. Xunta de Galicia.
Informe Social Mundial 2021: Reconsideración do Desenvolvemento
Rural (ONU/ DAES)
Selección de lecturas sobre Cambio Climático
Boletín do CEACV (33) - Pesca sostible
Measuring Progress: Environment and the SDGs. United Nations
Environment Programme, 2021
Memoria 2020 da Fiscalía Xeral do Estado. Medio Ambiente e
Urbanismo. Fiscalía Xeral do Estado - Unidade Coordinadora Medio
Ambiente e Urbanismo
Unha guía práctica para edificios e comunidades resilientes ao clima
(PNUMA)
Man and the Biosphere (MAB) Programme

40 de 42

BIBLIOGRAFÍA
Guías da Colección Paisaxe Galega. Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda Santiago de Compostela, 2021
Estado Global 2021 das Enerxías Renovables
Un mecanismo de axuste das fronteiras do carbano da Unión
Europea: Implicacións para os países en desenvolvemento (UNCTAD)
Out of the Blue: The Value of Seagrasses to the Environment and to
People
Preguntas e respostas da convocatoria de propostas LIFE 2021.
Comisión Europea.
Comunicación sobre as misións da Unión Europea
Cambio climático 2021: A base da ciencia física (Informe do grupo de
traballo I do IPCC)
5 publicacións para empresas que empezan a integrar os ODS
X-Press Pearl Maritime Disaster Sri Lanka - Report of the UN
Environmental Advisory Mission (July 2021)
Unha oportunidade multimillonaria: reorientación do apoio agrícola
para transformar os sistemas alimentarios
Atlas de Pasteiros (PNUMA)
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