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Novembro 2021

NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Galicia
ANUNCIO do 5 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade da Resolución do 12 de agosto de 2021, de extinción da
autorización ambiental integrada outorgada a J. Antonio Lama y
Clementina Prol, S.C. para a explotación porcina de porcos de ceba,
situada no concello dos Blancos (Ourense) (rexistro AAI:
2009/0048_AIA/IPPC_248). (Diario Oficial de Galicia, Num: 225, 23-112021, Páx: 57360)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 5 de novembro 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, de extinción da
autorización ambiental integrada outorgada a Avícola Arribada, S.C.
para a explotación avícola de polos de ceba, situada en Gomeán, no
concello do Corgo (Lugo) (rexistro AAI: 2008/0072_NAA/IPPC_302).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 225, 23-11-2021, Páx: 57359)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 18 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade da Resolución do 15 de outubro de 2021 de modificación
substancial da autorización ambiental integrada outorgada á
Agrupación de Fabricantes de Aceites Marinos, S.A. para a planta de
procesado de aceites de orixe animal e graxas de orixe vexetal,
situada no concello de Mos (Pontevedra), co número de rexistro AAI:
2014-IPPC-13-280. (Diario Oficial de Galicia, Num: 213, 05-11-2021,
Páx: 54293)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 3 de novembro 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:
222, 18-11-2021, Páx: 56667)
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Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
Resolución pola que se aproba o Plan de Inspección de
Establecementos Industriais, para o ano 2022. (Boletín Oficial de
Cantabria, Num: 217, 11-11-2021, Páx: 25345)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Directiva Delegada (UE) 2021/1978 da Comisión do 11 de agosto de
2021 pola que se modifica, para adaptalo ao progreso científico e
técnico, o anexo IV da Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeo e
do Consello, polo que respecta a unha exención relativa ao uso do
ftalato de bis(2- etilhexilo) (DEHP), do ftalato de bencilo e butilo
(BBP), do ftalato de dibutilo ( DBP) e do ftalato de diisobutilo
(DIBP) en pezas de reposto recuperadas de produtos sanitarios e
utilizadas para a reparación ou
reacondicionamiento de tales
produtos. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 402, 15-11-2021,
Páx: 65)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Directiva Delegada (UE) 2021/1979 da Comisión do 11 de agosto de
2021 pola que se modifica, para adaptalo ao progreso científico e
técnico, o anexo IV da Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeo e
do Consello, polo que respecta a unha exención relativa ao uso do
ftalato de bis(2- etilexilo) (DEHP) en compoñentes de plástico de
bobinas detectoras para
tomografía por resonancia magnética
nuclear (IRM). (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 402, 15-112021, Páx: 69)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Directiva Delegada (UE) 2021/1980 da Comisión do 11 de agosto de
2021 pola que se modifica, para adaptalo ao progreso científico e
técnico, o anexo IV da Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeo e
do Consello, polo que respecta a unha exención relativa ao uso do
ftalato de bis(2- etilexilo) (DEHP) en eléctrodos selectivos de ións

3 de 33

NORMATIVA
para analizar líquidos corporais humanos e/ou líquidos de diálises.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 402, 15-11-2021, Páx: 73)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento Delegado (UE) 2021/1962 da Comisión do 12 de agosto
de 2021 que corrixe o anexo VI do Regulamento (CE) n.º 1272/2008
do Parlamento Europeo e do Consello, sobre clasificación, etiquetaxe
e envasado de substancias e mesturas. (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 400, 12-11-2021, Páx: 16)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS CONTINENTAIS
Outras CCAA
DECRETO 229/2021, do 2 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento do Canon da auga (Boletín Oficial del País Vasco, Num:
221, 08-11-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 18 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 reforma interior
número 2 Casas dos Mestres, no concello de Carballo (expediente
2021AAE2599). (Diario Oficial de Galicia, Num: 212, 04-11-2021, Páx:
54133)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
RESOLUCIÓN do 8 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de
Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a
publicación do Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación
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Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia, en
relación coa Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación
administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 230, 30-11-2021, Páx: 58439)
Organismo: VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E
TURISMO

ANUNCIO do 10 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto da primeira fase da
variante de Ribeira (AC/18/074.01), no concello de Ribeira (A Coruña)
(expediente 2021/0090). (Diario Oficial de Galicia, Num: 225, 23-112021, Páx: 57364)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de novembro 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 modificación do
perímetro autorizado na concesión da explotación Faro 2382, no
concello de Salceda de Caselas (Pontevedra) (expediente 2017/0189).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 225, 23-11-2021, Páx: 57365)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 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 punto limpo de
Pontevedra, no concello de Pontevedra (expediente 2021/0127).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 215, 09-11-2021, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 2 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de centro de valorización
de residuos non perigosos en Morzós, no concello de Cerceda (A
Coruña) (expediente 2021/0136). (Diario Oficial de Galicia, Num: 221,
17-11-2021, Páx: 56512)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ANUNCIO do 2 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de planta de transferencia
de residuos sólidos urbanos (RSU) de Cee, no concello de Cee (A
Coruña) (expediente 2021/0118). (Diario Oficial de Galicia, Num: 221,
17-11-2021, Páx: 56513)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 20 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 liña eléctrica de alta
tensión a 66 kV de evacuación do parque eólico Paxareiras II, no
concello de Dumbría (A Coruña) (expediente 2021/0086). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 212, 04-11-2021, Páx: 54134)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 27 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 Planta de transferencia de
residuos sólidos urbanos (RSU) no polígono industrial de Racelo, no
concello da Lama (expediente 2021/0106). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 217, 11-11-2021, Páx: 55722)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CAMBIO CLIMÁTICO
Outras CCAA
Acordo do 12 de novembro de 2021, do Consello de Goberno, en
materia de acción climática e declaración institucional ante o cambio
climático- Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de
Asturias, Num: 227, 25-11-2021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Galicia
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RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2021 pola que se autoriza o plan
de xestión de pesca coa arte de bou de vara e a arte de rapeta ou
bou de man, tempada 2021-2022. (Diario Oficial de Galicia, Num:
215, 09-11-2021, Páx: 54775)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

RESOLUCIÓN do 9 de novembro de 2021 pola que se modifica a
Resolución do 23 de outubro de 2021 pola que se autoriza o plan de
xestión de pesca coa arte de bou de vara e a arte de rapeta ou bou
de man, tempada 2021-2022. (Diario Oficial de Galicia, Num: 221, 1711-2021, Páx: 56465)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

Outras CCAA
ORDE 22/2021, do 11 de novembro, da Conselleria de Agricultura,
Desenvolvemento Rural, Emerxencia Climática e Transición Ecolóxica,
pola que se regula a caza e control do xabaril na
Comunitat
Valenciana. (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, Num: 9219,
19-11-2021, Páx: 47612)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decreto n.º 197/2021, do 28 de outubro de 2021, sobre plans de
ordenación cinexética na Comunidade Autónoma da Región de
Murcia. (Boletín Oficial de la Región de Murcia, Num: 255, 04-112021, Páx: 30474)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Regulamento Delegado (UE) 2021/1972 da Comisión do 11 de agosto
de 2021 que complementa o Regulamento (UE) 2021/1139 do
Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establece o Fondo
Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura e polo que se modifica o
Regulamento (UE) 2017/1004, mediante o establecemento dos
criterios para o cálculo dos custos adicionais en que incorren os
operadores pola pesca, a cría, a transformación e a comercialización
de determinados produtos da pesca e a acuicultura das rexións
ultraperiféricas. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 402, 15-11-
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2021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CONTAMINACIÓN
Outras CCAA
RESOLUCIÓN ACC/3199/2021, do 14 de outubro, pola que se amplía a
área de influencia do punto de referencia do Parque Natural da Serra
de Montsant establecida pola Resolución TES/2380/2018, do 11 de
outubro, e modifícase o Mapa da protección contra a contaminación
lumínica en Catalunya aprobado pola Resolución TES/1536/2018, do
29 de xuño. (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Num: 8547,
19-11-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ECOAUDITORÍAS/ECOETIQUETADO
Comunitaria
Corrección de erros do Regulamento Delegado (UE) 2021/771 da
Comisión, do 21 de xaneiro de 2021, polo que se complementa o
Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeo e do Consello
mediante o establecemento de criterios e condicións específicos para
os controis de contabilidade documentada no marco dos controis
oficiais da produción ecolóxica e os controis oficiais de grupos de
operadores. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 410, 18-112021, Páx: 198)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Decisión (UE) 2021/2053 da Comisión do 8 de novembro de 2021
relativa ao documento de referencia sectorial sobre as mellores
prácticas de xestión ambiental, os indicadores de comportamento
ambiental e os parámetros comparativos de excelencia para o sector
da fabricación de produtos metálicos para os efectos do
Regulamento (CE)
n.º 1221/2009 do Parlamento Europeo e do
Consello. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 420, 25-11-2021,
Páx: 55)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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ENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA ENERXÉTICA
Outras CCAA
CORRECCIÓN DE ERROS no Decreto lei 24/2021, do 26 de outubro, de
aceleración do despregamento das enerxías renovables distribuídas
e participadas ( DOGC núm. 8531, de 27.10.2021). (Diario Oficial de
la Generalitat de Catalunya, Num: 8537, 05-11-2021, Páx: 1)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Regulamento Delegado (UE) 2021/2003 da Comisión do 6 de agosto
de 2021 polo que se completa a Directiva (UE) 2018/2001 do
Parlamento Europeo e do Consello mediante a creación da
plataforma de desenvolvemento de enerxías renovables da Unión.
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 407, 17-11-2021, Páx: 4)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Galicia
ORDE do 26 de outubro de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de
marzo de 2020, conxunta da Consellería do Medio Rural, da
Consellería do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e da Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, pola que se aproban os pregos de
condicións aos cales se deberán suxeitar os aproveitamentos
madeireiros das especies recollidas na disposición adicional
terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril, en terreos suxeitos a algún
réxime de protección ou afectados pola lexislación de protección do
dominio público. (Diario Oficial de Galicia, Num: 213, 05-11-2021,
Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Outras CCAA
Decreto 123/2021, do 27 de outubro, polo que se establecen os
órganos de xestión, administración e participación da parte española
da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Tajo-Tejo Internacional e a
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súa composición. (Diario Oficial de Extremadura, Num: null, 03-112021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

LOITA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Local
Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais
do Concello de Neda. (BOP A Coruña, Num: 222, 22-11-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios forestais Concello de Caldas de Reis (BOP Pontevedra, Num: 226, 23-11-2021,
Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Estatal
Resolución do 3 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Políticas
Panca para o Cumprimento da Axenda 2030, pola que se publica o
Convenio entre a Secretaría de Estado para a Axenda 2030 e a
Federación
Española
de
Municipios
e
Provincias,
para
o
fortalecemento da Rede de Entidades Locais para a Axenda 2030.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 269, 10-11-2021, Páx: 138793)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Local
Derogación definitiva e aprobación definitiva da Ordenanza
reguladora da tenza de animais potencialmente perigosos do
Concello do Pino. (BOP A Coruña, Num: 226, 26-11-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Galicia
RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de
Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se
amplían as zonas demarcadas pola presenza da praga de corentena
denominada Trioza erytreae Del Guercio ou psílido africano dos
cítricos na Comunidade Autónoma de Galicia. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 227, 25-11-2021, Páx: 57698)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de
Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de dúas
árbores no Catálogo galego de árbores senlleiras. (Diario Oficial de
Galicia, Num: 215, 09-11-2021, Páx: 54766)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESIDUOS
Local
Ordenanza reguladora do préstamo de biotrituradoras a particulares
para a xestión da biomasa domiciliaria - Mancomunidade de concellos
do Morrazo (BOP Pontevedra, Num: 226, 23-11-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
Regulamento (UE) 2021/1929 da Comisión do 8 de novembro de 2021
polo que se modifica o Regulamento (UE) n.º 142/2011 no que
respecta ás condicións para a exportación de determinados abonos e
emendas do solo de orixe orgánica que conteñan materiais da
categoría 2. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 394, 09-112021, Páx: 4)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RUÍDO
Outras CCAA
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Resolución 1484/2021, do 18 de novembro, da Consellería de
Sustentabilidade, Transición Ecolóxica e Portavocía do Goberno, pola
que se aproban os Plans de Acción contra o ruído das estradas
autonómicas de La Riola (terceira fase). (Boletín Oficial de La Rioja,
Num: 229, 22-11-2021, Páx: 19404)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Comunitaria
Regulamento (UE) 2021/2010 da Comisión do 17 de novembro de
2021 polo que se modifica o Regulamento (CE) n.º 1185/2009 do
Parlamento Europeo e do Consello, relativo ás estatísticas de
praguicidas, con respecto á lista de substancias activas. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 410, 18-11-2021, Páx: 4)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento (UE) 2021/2030 da Comisión do 19 de novembro de
2021 que modifica, polo que respecta á N, N- dimetilformamida, o
anexo XVII do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento
Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a
autorización e a restrición das substancias e mesturas químicas
(REACH). (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 415, 22-11-2021,
Páx: 16)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento Delegado (UE) 2021/2087 da Comisión do 6 de xullo de
2021 que modifica os anexos II, III e IV do Regulamento (UE)
2019/1009 do Parlamento Europeo e do Consello co fin de engadir os
materiais de oxidación térmica e os seus derivados como categoría
de materiais compoñentes nos produtos fertilizantes UE. (Diario
Oficial de la Unión Europea, Num: 427, 30-11-2021, Páx: 130)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento Delegado (UE) 2021/2086 da Comisión do 5 de xullo de
2021 que modifica os anexos II e IV do Regulamento (UE) 2019/1009
do Parlamento Europeo e do Consello co fin de engadir os sales de
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fosfato precipitadas e os seus derivados como categoría de materiais
compoñentes nos produtos fertilizantes UE. (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 427, 30-11-2021, Páx: 120)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento Delegado (UE) 2021/2088 da Comisión do 7 de xullo de
2021 que modifica os anexos II, III e IV do Regulamento (UE)
2019/1009 do Parlamento Europeo e do Consello co fin de engadir os
materiais de pirólisis e gasificación como categoría de materiais
compoñentes nos produtos fertilizantes UE. (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 427, 30-11-2021, Páx: 140)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2021/2049 da Comisión do 24 de
novembro de 2021 polo que se renova a aprobación da substancia
cipermetrina como candidata á substitución, de conformidade co
Regulamento (CE)
n.º 1107/2009 do Parlamento Europeo e do
Consello relativo á comercialización de produtos fitosanitarios, e
modifícase o anexo do Regulamento de Execución (UE) n.º 540/2011
da Comisión. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 420, 25-112021, Páx: 6)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2021/2068 da Comisión do 25 de
novembro de 2021 polo que se modifica o Regulamento de Execución
(UE) n.º 540/2011 no que respecta a a prórroga dos períodos de
aprobación das substancias activas benfluralina, dimoxistrobina,
fluazinam, flutolanilo, mecoprop- P, mepicuat, metiram, oxamil e
piraclostrobina. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 421, 26-112021, Páx: 25)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Regulamento de Execución (UE) 2021/2081 da Comisión do 26 de
novembro de 2021 relativo á non renovación da aprobación da
substancia activa indoxacarbo conforme o disposto no Regulamento
(CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á
comercialización de produtos fitosanitarios, e polo que se modifica o
Regulamento de Execución (UE) n.º 540/2011 da Comisión. (Diario
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Oficial de la Unión Europea, Num: 426, 29-11-2021, Páx: 28)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO (UE) 2021/2045 DA COMISIÓN do 23 de novembro de
2021 polo que se modifica o anexo XIV do Regulamento (CE) n.º
1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro,
a avaliación, a autorización e a restrición das substancias e mesturas
químicas (REACH). (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 418, 2411-2021, Páx: 6)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Galicia
RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2021 pola que se modifica a
Resolución do 12 de marzo de 2021 pola que se aproban as bases
reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos, en
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: 223, 19-11-2021, Páx: 56829)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 12 de marzo de 2021.
Obxecto: Consultar a Resolución do 12 de marzo de 2021.
Convoca: Augas de Galicia
Prazo: Consultar a Resolución do 12 de marzo de 2021.

RESOLUCIÓN do 15 de novembro de 2021 pola que se amplía o prazo
de xustificación das subvencións previsto no ordinal décimo oitavo
da Resolución do 4 de novembro de 2020, pola que se convoca o
Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en
edificios
existentes,
con
carácter
plurianual
(código
de
procedemento VI406C). (Diario Oficial de Galicia, Num: 223, 19-112021, Páx: 56832)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 4 de novembro de 2020.
Obxecto: Consultar a Resolución do 4 de novembro de 2020.
Convoca: Instituto Galego da Vivenda e Solo
Prazo: Consultar a Resolución do 4 de novembro de 2020.

ORDE do 15 de novembro de 2021 pola que se amplía o crédito da
Orde do 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras e se fixa o crédito para a concesión de axudas para
proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local
participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector
pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca
no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se
convocan as correspondentes ao ano 2021 (código de procedemento
PE155A). (Diario Oficial de Galicia, Num: 226, 24-11-2021, Páx:
57421)
Destinatarios: Consultar a Orde do 3 de agosto de 2021 (ver pestana MODIFICA A ).
Obxecto: Consultar a Orde do 3 de agosto de 2021 (ver pestana MODIFICA A ).
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Convoca: Consellería do Mar.
Prazo: Consultar a Orde do 3 de agosto de 2021 (ver pestana MODIFICA A ).

ORDE do 17 de novembro de 2021 pola que se amplía o prazo de
execución e xustificación, da anualidade 2021, das subvencións
convocadas ao abeiro da Orde do 5 de maio de 2020 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 os anos 2020-2021
(código de procedemento MT975I). (Diario Oficial de Galicia, Num:
227, 25-11-2021, Páx: 57682)
Destinatarios: Consultar a Orde do 5 de maio de 2020 (ver pestana MODIFICA A).
Obxecto: Consultar a Orde do 5 de maio de 2020 (ver pestana MODIFICA A).
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Consultar a Orde do 5 de maio de 2020 (ver pestana MODIFICA A).

ORDE do 29 de novembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 20
de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se
convocan subvencións, de carácter plurianual e en réxime de
concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a adquisición de
vehículos alternativos, mediante o sistema de renting, con destino
aos corpos da Policía Local, financiadas polo Fondo de Compensación
Ambiental (código de procedemento PR483E). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 230, 30-11-2021, Páx: 58436)
Destinatarios: Consultar a Orde do 20 de xullo de 2021
Obxecto: Consultar a Orde do 20 de xullo de 2021
Convoca: Vicepresidecia primeira e consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
Prazo: Consultar a Orde do 20 de xullo de 2021

RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2021 pola que se convoca o
Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en
edificios existentes en municipios de reto demográfico, incluído no
Programa de rexeneración e reto demográfico do Plan de
rehabilitación e rexeneración urbana do Plan de recuperación,
transformación e resiliencia financiado pola Unión EuropeaNextGenerationEU (programa PREE 5000), para a anualidade 2022,
con carácter plurianual (código de procedemento VI406D). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 212, 04-11-2021, Páx: 53950)
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Destinatarios: Ao abeiro do establecido no artigo 15 do Real decreto 691/2021, do 3 de
agosto, poderán ser beneficiarias destas axudas, sempre que teñan residencia fiscal en
España:
a) As persoas físicas ou xurídicas de natureza privada que sexan propietarias de vivendas
unifamiliares ou de edificios de tipoloxía residencial colectiva de vivenda existentes.
b) As comunidades de persoas propietarias ou as agrupacións de comunidades de persoas
propietarias de edificios residenciais de uso vivenda, constituídas conforme o disposto polo
artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de propiedade horizontal.
c) As persoas propietarias que de forma agrupada sexan propietarias de edificios que reúnan
os requisitos establecidos no artigo 396 do Código civil e non outorgasen o título constitutivo
de propiedade horizontal.
Consultar o punto sexto desta resolución.
Obxecto: Convocar o Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en
edificios existentes en municipios de reto demográfico (programa PREE 5000), para a
anualidade 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406D).
Convoca: Instituto Galego da Vivenda e Solo
Prazo: Desde o día 3 de xaneiro ata o 30 de setembro de 2022 (punto sétimo da resolución).

RESOLUCIÓN do 28 de outubro de 2021 pola que se dá publicidade do
esgotamento de crédito da convocatoria efectuada pola Resolución
do 3 de setembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras
para a concesión das axudas para actuacións de corrección de
impactos paisaxísticos destinadas a concellos de Galicia, xestionadas
por este instituto, e se establece a súa convocatoria en réxime de
concorrencia non competitiva para o ano 2021 (código de
procedemento MT402B). (Diario Oficial de Galicia, Num: 216, 10-112021, Páx: 55514)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 3 de setembro de 2021
Obxecto: Consultar a Resolución do 3 de setembro de 2021
Convoca: Instituto de Estudos do Territorio
Prazo: Consultar a Resolución do 3 de setembro de 2021

RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2021 sobre ampliación do prazo
establecido no artigo 31.1 da Resolución do 10 de maio de 2021 pola
que se aproban as bases reguladoras e se convocan para o ano 2021,
en réxime de concorrencia competitiva, as axudas á valorización e á
segunda transformación das pequenas e medianas empresas da
industria forestal galega e do contract (código de procedemento
IN500B). (Diario Oficial de Galicia, Num: 216, 10-11-2021, Páx:
55517)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 10 de maio de 2021
Obxecto: Consultar a Resolución do 10 de maio de 2021
Convoca: Axencia Galega da Industria Forestal
Prazo: Consultar a Resolución do 10 de maio de 2021
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RESOLUCIÓN do 4 de novembro 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:
216, 10-11-2021, Páx: 55519)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 8 de abril de 2021
Obxecto: Consultar a Resolución do 8 de abril de 2021
Convoca: Axencia Galega da Industria Forestal
Prazo: Consultar a Resolución do 8 de abril de 2021

ORDE do 28 de outubro de 2021 pola que se amplía o prazo de
execución e xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da
Orde do 1 de xullo 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: 213, 05-11-2021, Páx:
54248)
Destinatarios: Consultar Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras, DOG número 133, do día 14 de xullo de 2021.
Obxecto: Consultar Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras,
DOG número 133, do día 14 de xullo de 2021.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Ampliándose ata o 30 de decembro de 2021.

RESOLUCIÓN do 9 de novembro de 2021 pola que se modifican os
prazos para a anualidade 2021 establecidos nos artigos 7 e 25 da
Resolución do 28 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva
das axudas ao deseño, para a mellora da capacidade de innovación e
sustentabilidade das empresas en Galicia, a través do impulso da
xestión do deseño estratéxico de produtos, servizos, experiencias e
marcas e identidades corporativas, enmarcados en prioridades
estratéxicas da RIS3 e se procede á súa convocatoria para o ano
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2021 (programa DeseñaPeme) (código de procedemento IN848E).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 216, 10-11-2021, Páx: 55466)
Destinatarios: Consultar a Resolución do 28 de xuño de 2021
Obxecto: Consultar a Resolución do 28 de xuño de 2021
Convoca: Axencia Galega de Innovación
Prazo: Consultar a Resolución do 28 de xuño de 2021

RESOLUCIÓN do 28 de outubro de 2021 pola que se aproba a
convocatoria
do
procedemento
de
concesión
de
axudas
correspondentes ao Programa de incentivos 6 vencellado á
realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector
residencial, no marco do Plan de recuperación, transformación e
resiliencia
europeo,
financiado
pola
Unión
EuropeaNextGenerationEU (códigos de procedemento IN422L e IN422M).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 215, 09-11-2021, Páx: 54854)
Destinatarios: Serán beneficiarios os suxeitos que se enumeran no artigo 3 da
convocatoria.
Obxecto: Programa de incentivos 6: realización de instalacións de enerxías renovables
térmicas no sector residencial.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará, segundo a tipoloxía do
proxecto.

RESOLUCIÓN do 28 de outubro de 2021 pola que se aproba a
convocatoria
do
procedemento
de
concesión
de
axudas
correspondentes aos programas de incentivos 4 e 5 vencellados ao
autoconsumo e ao almacenamento no sector residencial, as
administracións públicas e o terceiro sector no marco do Plan de
recuperación, transformación e resiliencia-financiado pola Unión
EuropeaNextGenerationEU (códigos de procedemento IN422J e
IN422K). (Diario Oficial de Galicia, Num: 215, 09-11-2021, Páx:
54787)
Destinatarios: Serán beneficiarios os suxeitos que se enumeran no artigo 3 da
convocatoria.
Obxecto: Programa de incentivos 4: realización de instalacións de autoconsumo, con fontes
de enerxía renovable no sector residencial, administración pública e no terceiro sector, con
ou sen almacenamento.
Programa de incentivos 5: incorporación de almacenamento en instalacións de autoconsumo,
con fontes de enerxía renovable, xa existentes no sector residencial, administración pública e
no terceiro sector.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Rematará o 31 de decembro de 2023.
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Estatal
Programa DUS 5.000
Destinatarios: Concellos, deputacións, mancomunidades, cabidos, consellos insulares e
outras entidades públicas de municipios menores de 5.000 habitantes ou de municipios non
urbanos de ata 20.000, cuxos núcleos de poboación non cheguen a 5.000 habitantes e teñan
a consideración de municipios de reto demográfico.
Obxecto: As axudas teñen como obxectivo impulsar a transición enerxética nestas zonas e
subvencionarán proxectos de mellora da eficiencia enerxética, o desenvolvemento de
instalacións de enerxías renovables e o fomento da mobilidade sostible
Convoca: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.
Prazo: Do 5 de novembro de 2021 ata o 4 de novembro de 2022.

Convocatoria de axudas a grandes proxectos transformadores de
índole científico-técnica para a promoción da bioeconomía e
contribución á transición ecolóxica
Destinatarios: Entidades do terceiro sector ambiental e organizacións sen ánimo de lucro,
así como organismos públicos de investigación, universidades públicas e centros
tecnolóxicos.
Obxecto: Estes proxectos incluirán accións que contribúan a conservar os ecosistemas, os
seus hábitats e especies, así como a reverter a perda de biodiversidade, incluíndo a loita
contra o cambio climático, de forma que se reforce o papel da natureza como motor de
desenvolvemento.
Convoca: Fundación Biodiversidade
Prazo: Ata o 3 de xaneiro de 2022.

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

Convocatoria de axudas para apoio a programas e proxectos de
investigación en materia de xestión da biodiversidade
Destinatarios: Poden presentarse entidades de carácter científico.
Obxecto: Estes proxectos terán por finalidade contribuír a reforzar o sistema de ciencia e
innovación contemplado no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, a través do
financiamento de programas de investigación a medio prazo para ampliar o coñecemento
científico aplicado á planificación e xestión da conservación da biodiversidade, cunha
atención particular á innovación na xestión, en tres liñas específicas:
-Transición enerxética e biodiversidade terrestre e mariña
-Biodiversidade mariña e espazos mariños protexidos.
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-Corredores biolóxicos e infraestrutura verde.
Convoca: Fundación Biodiversidade
Prazo: Ata o 3 de xaneiro de 2022.

Real Decreto 991/2021, do 16 de novembro, polo que se regula a
concesión directa de subvencións ás Comunidades Autónomas para
financiar a realización de catro programas para a implementación
dos Plans Complementarios de I+D+i coas comunidades autónomas,
que forman parte do compoñente 17 do Plan de Recuperación,
Transformación e Resiliencia. (Boletín Oficial del Estado, Num: 279,
18-11-2021, Páx: 142075)
Destinatarios: Consultar o art. 4 deste real decreto.
Obxecto: Regular a concesión directa de subvencións ás comunidades autónomas para
financiar a realización dos seguintes catro programas para a implementación dos Plans
Complementarios de I+D+i que forman parte do Investimento «Plans Complementarios coas
Comunidades Autónomas», do compoñente 17 do Plan de recuperación, transformación e
resiliencia (Reforma institucional e fortalecemento das capacidades do sistema nacional de
ciencia, tecnoloxía e innovación). Consultar o art. 1 deste real decreto.
Convoca: Ministerio de Ciencia e Innovación
Prazo: Ata o 7 de novembro de 2022. Consultar a disposición final primeira.

Extracto da Orde do 11 de novembro de 2021 pola que se aproba a
convocatoria 2021 de axudas a «Proxectos de Xeración de
Coñecemento». (Boletín Oficial del Estado, Num: 272, 13-11-2021,
Páx: 64678)
Destinatarios: - Os organismos públicos de investigación, as universidades públicas e
privadas, as entidades e institucións sanitarias públicas e privadas sen ánimo de lucro, os
Institutos de investigación sanitaria acreditados, os Centros Tecnolóxicos de ámbito estatal e
Centros de Apoio á Innovación Tecnolóxica de ámbito estatal, e outros centros de I+D+i,
públicos e privados sen ánimo de lucro.
- Os centros de I+D a que se refire a disposición adicional décimo cuarta da Lei 14/2011, do 1
de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación, e os centros públicos de I+D+i de
investigación agraria ou alimentaria dependentes das Comunidades Autónomas, integrados
no sistema INIA-CCAA.
Obxecto: Consultar o punto segundo do extracto.
Convoca: Ministerio de Ciencia e Innovación
Prazo: Do 23 de novembro ao 15 de decembro de 2021 ás 14:00 horas (hora peninsular
española).

Real Decreto 948/2021, do 2 de novembro, polo que se establecen as
bases reguladoras para a concesión de axudas estatais destinadas á
execución de proxectos de investimento dentro do Plan de impulso
da sustentabilidade e competitividade da agricultura e a gandería
(III) no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 263, 03-11-2021, Páx: 133365)
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Destinatarios: Consultar os artigos 6 e 8 deste Real Decreto.
Obxecto: Consultar o artigo 1 deste Real Decreto.
Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
Prazo: Será o establecido nas convocatorias de cada CCAA (art. 5).

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

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.

Internacional
Procura de empresa española para proxecto bilateral hispano-
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marroquí de
fotovoltaicas

I+D

para

optimización

e

inspección

de

plantas

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

Procura de empresa española para proxecto de I+D coa Autoridade
da Auga e da Enerxía do Emirato de Dubai
Destinatarios: Consultar ligazón
<b>Obxecto:</b> Procura de empresas españolas para desenvolver proxectos de I+D
lanzada desde Emiratos Árabes Unidos por DEWA R&D. A Autoridade da auga e da Enerxía do
Emirato de Dubai está ao cargo da produción, xestión e distribución dos servizos de auga e
electricidade do Emirato de Dubai. Así mesmo, ten un centro de I+D (DEWA R&D) que
investiga e desenvolve novas tecnoloxías enerxéticas e de tratamento e xestión de auga para
adaptalas aos condicionantes do emirato.
Aínda que os obxectivos de DEWA R&D son moi amplos, e por tanto a procura cobre varias
tecnoloxías e filiais enerxéticas, destacan as seguintes:
-Desenvolvemento de sistemas de limpeza de paneis fotovoltaicos.
-Mobilidade con hidróxeno.
-Tecnoloxías de almacenamento enerxético.
-Meteoroloxía e predición.
Convoca: CDTI

CONCURSOS PÚBLICOS
Internacional
Procuras de socio para proxectos de Cooperación Tecnolóxica con
China na área de Tecnoloxías para o Medioambiente
Destinatarios: Consultar ligazón
Obxecto: Busca unha empresa española para a presentación de Proxectos de Cooperación
Tecnolóxica Internacional entre España e China baixo o marco do programa bilateral
CHINEKA.
O Proxecto é "Organic Chemical Polluted Soil Remediation Techniques".
O proxecto propón investigar nas tecnoloxías para recuperación de solos contaminados con
substancias químicas orgánicas con obxecto de reducir o elevado consumo enerxético das
devanditas ferramentas hoxe en día.

23 de 33

CONVOCATORIAS
Convoca: RCEES
Prazo: Aberto ata o 23 de decembro.

EMPREGO PÚBLICO
Galicia
ANUNCIO polo que se fan públicas a convocatoria e as bases
específicas para a selección dunha praza de persoal temporal no
CETMAR (Diario Oficial de Galicia, Num: 220, 16-11-2021, Páx: 56450)
Destinatarios: As bases estarán expostas na sede de Cetmar, situada na rúa Eduardo
Cabello, s/n, 36208 Vigo e na súa páxina web (https://cetmar.org/trabajo/).
Obxecto: Selección de persoal de técnico superior para o proxecto FEMPA.
Convoca: CETMA - Centro Tecnológico del Mar.
Prazo: 15 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio.

ANUNCIO polo que se fan públicas a convocatoria e as bases
específicas para cubrir unha praza de persoal temporal. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 229, 29-11-2021, Páx: 58414)
Destinatarios: As bases estarán expostas na sede do Cetmar, situada na rúa Eduardo
Cabelo, s/n, 36208 Vigo, e na súa páxina web (https://cetmar.org/trabajo/)
Obxecto: Aprobación da convocatoria e as bases específicas para a selección de persoal da
categoría de técnico superior para o proxecto Manifest.
Convoca: Centro Tecnolóxico do Mar - Fundación Cetmar
Prazo: 15 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio.

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

PREMIOS
Galicia
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CONVOCATORIAS
Recíclate con Sogama 2021-2022
Destinatarios: Diríxese a centros escolares (públicos e concertados) de Educación Primaria.
Obxecto: É un programa de educación ambiental canalizado a través do Plan Proxecta da
Xunta de Galicia (Consellería de Cultura, Educación e Universidade) que ten por obxecto
promover a participación e implicación da comunidade educativa na xestión sostible dos
residuos urbanos mediante o consumo responsable, a menor produción de refugallos e o
fomento da reutilización e a reciclaxe. Para facilitar esta tarefa, os centros dispoñen dunha
pequena infraestrutura aportada por Sogama, denominada "Illa de Reciclaxe", conformada á
súa vez por tres contedores de 120 litros de capacidade cada un (amarelo, para latas, briks e
envases de plástico; azul, para o papel/cartón; e verde, para a fracción non reciclable).
Aqueles centros que contan con servizo de comedor, subminístraselles igualmente un
composteiro para o tratamento da materia orgánica xerada.
Convoca: SOGAMA e Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Estatal
Orde DSA/1206/2021, do 3 de novembro, pola que se crean os
Premios Nacionais Artísticos "Amigos dos Animais" e se establecen
as súas bases reguladoras. (Boletín Oficial del Estado, Num: 266, 0611-2021, Páx: 135552)
Destinatarios: Poderá concorrer calquera persoa física maior de idade e residente en
España sen distinción de nacionalidade. Así mesmo, poderán participar os menores de 18
anos, con autorización do seu pai, nai ou titor legal que cumpran o requisito de residencia.
Tamén poderán concorrer profesionais ou persoas xurídicas, como centros educativos e
asociacións legalmente constituídas.
Obxecto: A creación dos Premios Nacionais Artísticos «Amigos dos Animais», e o
establecemento das bases reguladoras para a súa concesión, coa finalidade de fomentar a
tenencia responsable e o benestar dos animais, mediante a creación de obras artísticas que
reflictan a importancia dos animais na sociedade, o recoñecemento dos seus dereitos e a
obrigación da sociedade de respectalos e protexelos.
Convoca: Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030
Prazo: Tres meses a partir da publicación da correspondente convocatoria no BOE.
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ACTIVIDADES
CAMPAÑAS
Galicia
Pilabot: Recicla con Enerxía!
Contido: Unha iniciativa para promover a concienciación das novas xeracións sobre a reciclaxe a
través dun concurso de recollida de pilas, acumuladores e baterías usadas entre colexios de
Primaria e Secundaria de toda a Comunidade.
Organizador: Xunta de Galicia, Ecopilas, ERP e Ecolec.
Inscrición: Inscrición aberta ata o 10 de decembro.

Campaña "O marrón, o contedor que devolve vida"
Contido: Campaña que Sogama, co apoio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda, levará a cabo con motivo da Semana Europea da Prevención de Residuos 2021.
O obxectivo da mesma é potenciar o uso do contedor marrón para a recollida diferenciada da
materia orgánica, que será obrigatoria para os concellos antes do 31 de decembro de 2023.
Organizador: SOGAMA

Internacional
ActNow
Contido: Campaña das Nacións Unidas para a acción individual sobre o cambio climático e a
sustentabilidade.
Organizador: Nacións Unidas

CONGRESOS
Estatal
XXIX Congreso AEFONA
Contido: Participarán recoñecidos fotógrafos españois e varios autores que presentarán os seus
novos libros, publicados en 2021. Contará con exposicións fotográficas, das que dúas serán de
AEFONA e a terceira, de FONAMAD, asociación convidada a participar nesta edición. Por último
haberá actividades, clases maxistrais e charlas con expertos.
Lugar: Tres Cantos - Madrid
Organizador: AEFONA
Inscrición: Formulario web
Data de inicio: 04-12-2021
Data de fin: 06-12-2021

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

SEMINARIOS
Internacional
O papel das empresas para abordar a pobreza laboral e promover o
traballo decente: Comprendendo e Promovendo o Salario Digno en
América Latina
Contido: -Comprender o concepto do salario digno como un aspecto esencial do traballo decente
e a súa importancia para as empresas responsables.
-Destacar os incentivos para as empresas de asegurar que os seus empregados e empregadas
reciben un salario digno, tanto como un beneficio empresarial como unha contribución ao logro
dos ODS.
-Inspirar ás empresas nas súas cadeas de subministración sobre as accións que poden tomar para
promover un salario digno para os seus traballadores.
Lugar: Web
Organizador: Pacto Global de Las Naciones Unidas
Inscrición: Cubrir formulario
Data de inicio: 02-12-2021
Data de fin: 02-12-2021

XORNADAS
Outras CCAA
NATURALIZAR, Encontro europeo de iniciativas de Arte e Natureza no
contexto da Nova Bauhaus Europea
Contido: Este foro ten como finalidade ampliar o debate europeo en torno á arte como facilitador
da volta á natureza, que debe converterse “de maneira natural” no eixo prioritario da acción
humana durante o século XXI. A filosofía da Nova Bauhaus Europea promove precisamente
mellorar a calidade de vida dos lugares que habitamos, desde a sustentabilidade, a beleza e a
inclusión.
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ACTIVIDADES
Lugar: CDAN. Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas, Huesca
Organizador: Fundación Beulas
Data de inicio: 03-12-2021
Data de fin: 03-12-2021

Estatal
Taller sobre clima, paz e seguridade. Como poñer en práctica os
principios de construción da paz ambiental.
Contido: Nel explorarase e debaterá o papel específico que pode desempeñar a UE neste
contexto, especialmente en escenarios crave como o Sahel. Europa espera converterse nun líder
mundial en asuntos relacionados co medio ambiente e os conflitos, como se exemplifica en
múltiples conclusións do Consello desde 2018, e adoptou recentemente documentos crave para
actualizar o seu traballo temático nesta liña.
Lugar: Sevilla
Organizador: Ministerios de Asuntos Exteriores de España, Alemania, Países Bajos, Finlandia
e Luxemburgo; Casa África e o European External Action Service.
Data de inicio: 09-12-2021
Data de fin: 10-12-2021

OUTRAS ACTIVIDADES
Galicia
Nova edición do programa educativo MeteoEscolas
Contido: MeteoEscolas é unha das iniciativas que forma parte do Plan Proxecta+, promovido pola
Consellería de Cultura, Educación e Universidades dirixida a fomentar a innovación educativa e o
traballo cooperativo nos centros
Organizador: Consellería de Cultura, Educación e Universidades - MeteoGalicia

Unión europea
Perspectivas Agrícolas da UE de 2021
Contido: O tema do evento deste ano é "Adecuado para 2030: sistemas agroalimentarios
resilientes da UE e zonas rurais".
A conferencia examinará como podemos esperar que sexan os mercados agrícolas globais en
2030, á luz da incerteza política e de mercado que enfronta actualmente o sector agrícola.
Lugar: En liña
Organizador: Comisión Europea.
Data de inicio: 09-12-2021
Data de fin: 10-12-2021

28 de 33

Novembro 2021

BIBLIOGRAFÍA
MONOGRAFÍAS
Contribución da Rede Española de Reservas da Biosfera ao
cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable
(ODS). Análise cualitativa. Ano 2020.
Informe anual sobre a brecha de emisións en 2021 (UNEP)
Informe climatolóxico mes de Outubro 2021. Meteogalicia, Xunta de
Galicia.
Aproximación á seguridade climática. Os perigos de militarizar a
crise climática
Abordar a acción climática a nivel local: proxectos de educación para
o desenvolvemento sostible da Rede Global de RCE (UNU- IAS)
Plan de acción de eduación ambiental para a sostibilidade (20212025)
Boletín de novidades bibliográficas, Setembro - Outubro 2021.
Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana
Emissions Gap Report 2021
Nova Estratexia da UE en favor dos Bosques para 2030. Comisión
Europea, Bruselas, 16.7.2021
A Unesco Avanza: A Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible.
2017, UNESCO.
Acción unida sobre a contaminación atmosférica e o cambio climático
“Solucións ao despoboamento desde a sustentabilidade. O papel dos
servizos ecosistémicos como motor de dinamización rural”,
Fundación Conama 2021.
A actividade de comercialización da enerxía eléctrica en España
Directrices de creación de Zonas de Baixas Emisións ( ZBE) para
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BIBLIOGRAFÍA
mellorar a calidade do aire nas cidades. : Ministerio para a Transición
Ecolóxica e o Reto Demográfico ( MITECO), 2021.
Cara unha cultura sostible. Guía práctica para integrar a axenda 2030
no sector cultural.
Informe dos obxectivos de desenvolvemento sostible 2021. 2021,
Naciones Unidas
Da contaminación á solución: unha avaliación global do lixo mariño e
a contaminación por plásticos .2021 United Nations Environment
Programme
12.4. Reconstruir o común. A implementación da Axenda 2030 en
España
Biodiversidade mariña do golfo Ártabro (A Coruña): 50 aniversario do
Centro Oceanográfico da Coruña
Informe Conama: "Solucións ante os riscos climáticos en ríos e
costas"

RECURSOS ELECTRÓNICOS
Declaración conxunta sobre o papel das áreas protexidas fronte ao
cambio climático e a crise da biodiversidade na COP26
Aprenda para o noso planeta: Unha revisión global de como se
integran as cuestións ambientais na educación (UNESCO)
S-ClimWaRe (Seasonal Climate predictions in support of Water
Reservoirs management). AEMET.
Novidades Bibliográficas Outubro 2021 - CEIDA
Intelixencia colectiva para o desenvolvemento sostible
Beating the Heat: A Sustainable Cooling Handbook for Cities
Informe de progreso e estratexia de desenvolvemento sostible 2030
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Pesca recreativa marítima e continental en España. Situación actual
e perspectivas
OBSERVATORIO CLIMÁTICO. SEO/BirdLife: -A evolución dos gases de
efecto invernadoiro en España. #GEI -Datos sobre consumo
enerxético e penetración de renovables.
An Eye on Methane: International Methane Emissions Observatory
2021 Report
Glosario de termos relacionados coa recollida, selección e reciclaxe
do aluminio
«The Future of The Waste Management Sector: Trends, Opportunities
and Challenges for the Decade» (O Futuro do Sector da Xestión de
Residuos: tendencias, oportunidades e desafíos para a década)
Economics of Peatlands Conservation, Restoration and Sustainable
Management
Informe de avaliación global sobre a redución do risco de desastres:
Informe especial sobre a seca de 2021
Actualidade Xurídica Ambiental - Anuario 2020
Guía de recursos educativos: residuos e compostaxe. Centro de
Documentación Ambiental Domingo Quiroga, Outubro 2021.
Adaptation Gap Report 2021
Os perigos climáticos cambiantes de Europa: un informe interactivo
da AEMA baseado en índices
Guía de oportunidades de financiación para plans de acción climática
e de enerxía sostible
Cambio climático 2021: A base da ciencia física (Informe do grupo de
traballo I do IPCC)
Observatorio de solucións baseadas na natureza. Fundación Conama.

31 de 33

BIBLIOGRAFÍA
Gobernanza dos recursos costeiros: Implicacións para unha economía
azul sostible (PNUMA)
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