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NORMATIVA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
Galicia
ANUNCIO do 30 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade á resolución pola que se extingue a autorización
ambiental integrada 2006/0396_NAA/IPPC_050 dunha explotación
porcina de porcos de ceba, na Lama-Saa, concello de Dozón.
Titular: Pedro Gallego Lois. (Diario Oficial de Galicia, Num: 18, 28-012021, Páx: 5295)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 16 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade da resolución pola que se outorga a autorización
ambiental integrada a Ahora Granxa de Sara, S.C., para unha
explotación porcina de cebo no concello de Sarria (expediente 2017IPPC-I-38). (Diario Oficial de Galicia, Num: 6, 12-01-2021, Páx: 1417)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá
publicidade da resolución pola que se outorga a autorización
ambiental integrada 2019-IPPC-I-19-341 para a ampliación dunha
explotación porcina de porcos de ceba no lugar de Vilafrío, parroquia
da Portela, concello de Rodeiro (Pontevedra), e en Quinzán do Monte,
parroquia de San Miguel do Monte, concello de Chantada (Lugo).
Titular: María del Carmen Mazaira Bardelás. (Diario Oficial de Galicia,
Num: 9, 15-01-2021, Páx: 2542)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 10 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
resolución pola que se revisa a autorización ambiental integrada
2004/0071_AIA/IPPC_022 outorgada a Aviporto, S.L (Diario Oficial de
Galicia, Num: 1, 04-01-2021, Páx: 27)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
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ATMOSFERA E CLIMA
Comunitaria
Corrección de erros do Regulamento (UE) 2019/1939 da Comisión, do
7 de novembro de 2019, polo que se modifica o Regulamento (UE)
n.o 582/2011 no que respecta ás estratexias auxiliares de emisións
(AES), o acceso á información sobre o sistema de diagnóstica a
bordo (DAB) e á información sobre a reparación e o mantemento do
vehículo, a medición das emisións durante os períodos de arranque
en frío do motor e o uso de sistemas portátiles de medición de
emisións (PEMS) para medir o número de partículas, con respecto
aos vehículos pesados. (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 12,
15-01-2021, Páx: 3)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS CONTINENTAIS
Local
Plan de Actuación Municipal fronte ao risco de inundacións de Caldas
de Reis (BOP Pontevedra, Num: 13, 21-01-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Galicia
Resolución do 16 de xaneiro de 2021, da Subsecretaría, pola que se
publica o Convenio entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil,
O.A., e o Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, O.A., M. P., para a
actualización
hidroxeolóxica de diferentes masas de auga
subterránea como apoio á planificación hidrolóxica. 2021-2023.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 26, 30-01-2021, Páx: 11435)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AUGAS MARÍTIMAS
Internacional
Emendas de 2018 ao Convenio Internacional para a seguridade da
vida humana no mar, 1974, adoptadas en Londres o 24 de maio de
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2018 mediante a Resolución MSC. 436(99). (Boletín Oficial del
Estado, Num: 20, 25-01-2021, Páx: 6890)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Emendas de 2016 ao Convenio Internacional para a seguridade da
vida humana no mar, 1974, adoptadas en Londres o 25 de novembro
de 2016 mediante a Resolución MSC. 409(97). (Boletín Oficial del
Estado, Num: 20, 23-01-2021, Páx: 6858)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Emendas de 2017 ao Convenio Internacional para a seguridade da
vida humana no mar, 1974, adoptadas en Londres o 15 de xuño de
2017 mediante a Resolución MSC. 421(98). (Boletín Oficial del
Estado, Num: 20, 25-01-2021, Páx: 6861)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Corrección de erros ás Emendas de 2016 aos capítulos II-2 e III do
Convenio Internacional para a seguridade da vida humana no mar,
1974, adoptadas en Londres o 19 de maio de 2016 mediante a
Resolución MSC.404(96). (Boletín Oficial del Estado, Num: 20, 25-012021, Páx: 6895)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
Galicia
ANUNCIO do 13 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan básico municipal do concello
de Riotorto (expediente 2020AAE2490). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 18, 28-01-2021, Páx: 5296)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 15 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan especial Labañou PE M18, no
concello da Coruña, promovido pola Comisión Xestora As Percebeiras
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(expediente 2020AAE2480). (Diario Oficial de Galicia, Num: 1, 04-012021, Páx: 32)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Estatal
Resolución do 30 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de
Calidade e Avaliación
Ambiental,
pola
que
se
formula
a
declaración ambiental estratéxica do Plan Nacional Integrado de
Enerxía e Clima 2021-2030. (Boletín Oficial del Estado, Num: 9, 1101-2021, Páx: 2681)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL
Galicia
ANUNCIO do 14 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de
explotación de vacún de leite na parroquia de Alborés, no concello de
Mazaricos (A Coruña) (expediente 2020/0194). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 19, 29-01-2021, Páx: 6075)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 17 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de terminal de autobuses
integrada na estación intermodal da Coruña-San Cristóbal, no
concello da Coruña (expediente 2020/0191). (Diario Oficial de Galicia,
Num: 4, 08-01-2021, Páx: 678)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 22 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de
forestal a agrícola de varias parcelas na parroquia do Hospital, no
concello de Quiroga (expediente 2020/0189). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 10, 18-01-2021, Páx: 2821)
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Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 17 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto da planta de valorización
de residuos non perigosos (RCD) no polígono industrial A Pasaxe, no
concello de Gondomar (expediente 2020/0114). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 12, 20-01-2021, Páx: -)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 28 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto de implantación dunha
explotación cunícola no lugar de Santo Estevo, na parroquia de
Couso da Limia, no concello de Sandiás (expediente 2020/0127).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 11, 19-01-2021, Páx: 3076)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 30 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a
declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico
Campelo, nos concellos de Coristanco e Santa Comba (expediente
2011/0134). (Diario Oficial de Galicia, Num: 12, 20-01-2021, Páx:
3331)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 28 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe de impacto ambiental do proxecto da planta de valorización
de residuos de construción e demolición (RCD) en Valdolide, na
parroquia de Vilar de Astrés, no concello de Ourense (expediente
2019/0114). (Diario Oficial de Galicia, Num: 11, 19-01-2021, Páx:
3075)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 15 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público
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o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de
explotación de vacún de leite na parroquia de Abellá, no concello de
Frades (expediente 2020/0198). (Diario Oficial de Galicia, Num: 1, 0401-2021, Páx: 31)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CAMBIO CLIMÁTICO
Local
Aprobación do Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sostible
(PACES). Concello de Riotorto. (BOP Lugo, Num: 15, 20-01-2021, Páx:
7)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Aprobación do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible Concello de A Bola (BOP Ourense, Num: 5, 08-01-2021, Páx: 12)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
DECRETO 3/2021, do 13 de xaneiro, polo que se crea a Comisión
Interdepartamental de Cambio Climático de Extremadura, e se regula
a súa organización, composición e funcionamento. (Diario Oficial de
Extremadura, Num: 11, 19-01-2021, Páx: 3320)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECRETO 2/2021, do 13 de xaneiro, polo que se crea o Observatorio
Extremeño de Cambio Climático e se regula a súa organización,
composición e funcionamento. (Diario Oficial de Extremadura, Num:
11, 19-01-2021, Páx: 3308)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CAZA, PESCA E MARISQUEO
Galicia
RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de
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Pontevedra, pola que se aproba a renovación do Plan de
aproveitamento específico da anguía na desembocadura do río Ulla
para o ano 2021. (Diario Oficial de Galicia, Num: 17, 27-01-2021, Páx:
4869)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 4 de xaneiro de 2021 pola que se aproba o Plan de
xestión da sardiña coa arte do xeito para o ano 2021 no ámbito da
Comunidade Autónoma de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 11,
19-01-2021, Páx: 3029)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

LEI 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 9, 15-01-2021, Páx: 2244)
Organismo: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2020 pola que se autoriza o plan
de pesca de patexo (Polybius henslowii), patulate (Liocarcinus
depurator) e conguito (Liocarcinus corrugatus) para o ano 2021 na
Comunidade Autónoma de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 4,
08-01-2021, Páx: 542)
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR

Outras CCAA
ORDE AGM/9/2021, do 11 de xaneiro, pola que se aproba o Plan Xeral
de Pesca de Aragón para a tempada 2021 (Boletín Oficial de Aragón,
Num: 17, 27-01-2021, Páx: 2607)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ORDE FYM/1574/2020, do 15 de decembro, pola que se declaran os
cotos de pesca, escenarios deportivo-sociais, augas en réxime
especial e refuxios de pesca da Comunidade de Castilla y León e se
aproban os correspondentes plans de pesca. (Boletín Oficial de la
Junta de Castilla y León, Num: 13, 20-01-2021, Páx: 1547)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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Resolución de 20/01/2021, da Dirección Xeral de Medio Natural e
Biodiversidade, pola que se suspende temporalmente a Resolución
de 26/11/2020, pola que se declara a caza de diversas especies como
actividade necesaria. (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Num: 13,
21-01-2021, Páx: 2741)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde STE/4/2021, do 19 de xaneiro, pola que se fixan os períodos
hábiles de pesca e normas relacionadas coa mesma en augas da
Comunidade Autónoma de La Rioja, durante o ano 2021 (Boletín
Oficial de La Rioja, Num: 15, 21-01-2021, Páx: 922)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde MED/1/2021, do 11 de xaneiro de 2021, pola que se ditan as
normas para o exercicio da pesca en augas continentais da
Comunidade Autónoma de Cantabria, durante o ano 2021. (Boletín
Oficial de Cantabria, Num: 9, 15-01-2021, Páx: 623)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

CONTAMINACIÓN
Outras CCAA
Corrección de erros da Orde do 23 de novembro de 2020, pola que se
aproba a modificación das zonas vulnerables definidas no Decreto
36/2008, do 5 de febreiro, polo que se designan as zonas vulnerables
e se establecen medidas contra a contaminación por nitratos de orixe
agraria, ao amparo da súa disposición adicional primeira (BOJA núm.
232, de 1.12.2020). (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Num:
16, 26-01-2021, Páx: 18)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ECOAUDITORÍAS/ECOETIQUETADO
Comunitaria
Corrección de erros do Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 30 de maio de 2018, sobre producción
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ecolóxica e etiquetado dos productos ecolóxicos e polo que se
derroga o Regulamento (CE) nº 834/2007 do Consello (Diario Oficial
de la Unión Europea, Num: 7, 11-01-2021, Páx: 53)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO FORESTAL
Estatal
Orde PCM/1181/2020, do 4 de decembro, pola que se publica o
Acordo do Consello de Ministros do 1 de decembro de 2020, polo que
se autoriza o sobrevoo excepcional a unha altura inferior á prevista
no artigo 7.3.e) da Lei 30/2014, do 3 de decembro, de Parques
Nacionais. (Boletín Oficial del Estado, Num: 322, 22-01-2021, Páx:
112829)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

MEDIO AMBIENTE XERAL
Galicia
RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica
da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, pola que se
dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta
consellería durante o terceiro cuadrimestre do ano 2020. (Diario
Oficial de Galicia, Num: 19, 29-01-2021, Páx: 5830)
Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outras CCAA
ACORDO GOV/3/2021, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o Pacto
nacional para unha mobilidade segura e sustentable 2021-2030
(PNMSS). (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Num: 8322,
21-01-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

NORMATIVA XERAL
Galicia
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LEI 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 19, 29-01-2021, Páx: 5638)
Organismo: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO
Galicia
LEI 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia.
(Diario Oficial de Galicia, Num: 8, 14-01-2021, Páx: 1785)
Organismo: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

PROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA
Galicia
RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de
Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que
prorrogan todas as medidas fitosanitarias establecidas na Resolución
do 8 de marzo de 2017 pola que se establecen as zonas infestadas e
as zonas tampón e se implementan as medidas para a erradicación e
control con respecto ao organismo de corentena Tecia solanivora
Povolny ou couza guatemalteca da pataca na Comunidade Autónoma
de Galicia. (Diario Oficial de Galicia, Num: 9, 15-01-2021, Páx: 2425)
Organismo: CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

RESIDUOS
Local
Regulamento do Servizo Municipal de Recollida, Transporte e
Tratamento de Residuos Domésticos e Asimilables. Concello de Meis
(BOP Pontevedra, Num: 14, 22-01-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Outras CCAA
Resolución do 18 de decembro de 2020, conxunta da Dirección Xeral
da Produción Agrícola e Gandeira e a Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, pola que se adapta o contido do
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Anexo II da Orde do 6 de agosto de 2018, conxunta da Consellería de
Agricultura, Pesca e Desenvolvemento Rural e da Consellería de
Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, pola que se regula a
utilización de lodos tratados de depuradora no sector agrario.
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Num: 14, 22-01-2021, Páx:
40)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Real Decreto 27/2021, do 19 de xaneiro, polo que se modifican o Real
Decreto 106/2008, do 1 de febreiro, sobre pilas e acumuladores e a
xestión ambiental dos seus residuos, e o Real Decreto 110/2015, do
20 de febreiro, sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos.
(Boletín Oficial del Estado, Num: 17, 20-01-2021, Páx: 4851)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

RUÍDO
Local
Ordenanza municipal da protección contra a contaminación acústica Concello do Porriño. (BOP Pontevedra, Num: 13, 21-01-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Orde PCM/8/2021, do 11 de xaneiro, pola que se crea a Comisión
Mixta para as Servidumes Acústicas e o Plan de Acción do Aeroporto
da Coruña. (Boletín Oficial del Estado, Num: 12, 14-01-2021, Páx:
3318)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

SAÚDE AMBIENTAL
Outras CCAA
Decreto 2/2021, do 27 de xaneiro, polo que se regula o Rexistro
Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa
fitosanitarios na Comunidade Autónoma de La Rioja. (Boletín Oficial
de La Rioja, Num: 21, 29-01-2021, Páx: 1525)
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Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Estatal
Orde APA/19/2021, do 18 de xaneiro, pola que se modifica a Orde
APA/2442/2006, do 27 de xullo, pola que se establecen medidas
específicas de protección en relación coa influenza aviaria. (Boletín
Oficial del Estado, Num: 17, 20-01-2021, Páx: 4815)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Comunitaria
DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/64 DA COMISIÓN do 22 de
xaneiro de 2021 pola que se autoriza a comercialización de produtos
que conteñan ou consistan en soia modificada xeneticamente SYHT0
H2 (SYN-ØØØ H2-5), ou fosen producidos a partir dela, con arranxo
ao Regulamento (CE) nº 1829/2003 do Parlamento Europeo e do
Consello (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 26, 26-01-2021,
Páx: 31)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/65 DA COMISIÓN do 22 de
xaneiro de 2021 pola que se autoriza a comercialización dos produtos
que conteñan, estean compostos ou fosen producidos a partir de
millo modificado xeneticamente MON 87427 × MON 89034 × MIR162
× MON 87411 ou millo modificado xeneticamente que combine dous
ou tres dos eventos únicos MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON
87411, de conformidade co Regulamento (CE)
nº 1829/2003 do
Parlamento Europeo e do Consello (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 26, 26-01-2021, Páx: 37)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/60 DA COMISIÓN do 22 de
xaneiro de 2021 pola que se autoriza a comercialización de produtos
que conteñan, compóñanse ou se produciron a partir do millo
modificado xeneticamente MON 87427 × MON 89034 × MIR162 ×
NK603, e de millo modificado xeneticamente que combine dous ou
tres dos eventos únicos MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603,
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de conformidade co Regulamento (CE) nº 829/2003 do Parlamento
Europeo e do Consello, e pola que se derroga a Decisión de Execución
(UE) 2018/1111 (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 26, 26-012021, Páx: 5)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/61 DA COMISIÓN do 22 de
xaneiro de 2021 pola que se autoriza a comercialización de produtos
que conteñan, se compoñan ou se producisen a partir de millo
modificado xeneticamente MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 ×
MIR162 × NK603, e de millo modificado xeneticamente que combina
dous, tres ou catro dos eventos únicos MON 87427, MON 87460, MON
89034, MIR162 e NK603, de conformidade co Regulamento (CE) nº
1829/2003 do Parlamento Europeo e do Consello (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 26, 26-01-2021, Páx: 12)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/66 DA COMISIÓN do 22 de
xaneiro de 2021 pola que se autoriza a comercialización de produtos
que conteñan soia modificada xeneticamente MON 87751 × MON
87701 × MON 87708 × MON 89788, se compoña da devandita soia ou
se producisen a partir dela, con arranxo ao Regulamento (CE) nº
1829/2003 do Parlamento Europeo e do Consello (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 26, 26-01-2021, Páx: 44)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2021/52 DA COMISIÓN do 22 de
xaneiro de 2021 polo que se modifica o Regulamento de Execución
(UE) Nº 540/2011 no que respecta á 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: 23, 25-012021, Páx: 13)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/98 DA COMISIÓN do 28 de
xaneiro de 2021 pola que non se aproba a
esbiotrina como
substancia activa existente para o seu uso en biocidas do tipo 18

14 de 32

NORMATIVA
(Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 31, 29-01-2021, Páx: 214)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/63 DA COMISIÓN do 22 de
xaneiro de 2021 pola que se renova a autorización de
comercialización dos produtos que se compoñan do millo modificado
xeneticamente MON 89034 (MON-89Ø34-3), o conteñan ou se
producisen a partir del, con arranxo ao Regulamento (CE) nº
1829/2003 do Parlamento Europeo e do Consello (Diario Oficial de la
Unión Europea, Num: 26, 26-01-2021, Páx: -)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/67 DA COMISIÓN do 22 de
xaneiro de 2021 pola que se renova a autorización de
comercialización dos produtos que conteñan millo modificado
xeneticamente MON 88017 (MON-88Ø17-3), se compoña do
devandito millo ou se producisen a partir del, con arranxo ao
Regulamento (CE) nº 1829/2003 do Parlamento Europeo e do
Consello (Diario Oficial de la Unión Europea, Num: 26, 26-01-2021,
Páx: 50)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/62 DA COMISIÓN do 22 de
xaneiro de 2021 pola que se renova a autorización de
comercialización dos produtos que conteñan, estean compostos ou
fosen producidos a partir de millo modificado xeneticamente MIR604
(SYN-IR6Ø4-5) con arranxo ao Regulamento (CE) nº 1829/2003 do
Parlamento Europeo e do Consello (Diario Oficial de la Unión
Europea, Num: 26, 26-01-2021, Páx: 19)
Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
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CONVOCATORIAS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Galicia
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 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 (códigos de
procedemento PR483A, PR483B, PR483C e PR483D). (Diario Oficial de
Galicia, Num: 15, 25-01-2021, Páx: 4102)
Destinatarios: Concellos de Galicia
Obxecto: O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de
actuacións globais destinadas á conservación, reposición e restauración do ambiente e
reequilibrio territorial. Este fondo carece de personalidade xurídica e a súa xestión
corresponde á dirección xeral competente en materia de réxime local, de conformidade coas
directrices que se establezan nesta orde.
Convoca: Vicepresidencia primeira e Conselllería de Presidencia, Xustiza e Turismo
Prazo: Un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG

ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais,
cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
(Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia
2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento
MR670B). (Diario Oficial de Galicia, Num: 18, 28-01-2021, Páx: 5118)
Destinatarios: Serán beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares dos
terreos obxecto de axuda, entendendo por titulares tanto propietarios como arrendatarios ou
xestores, e non admite a cesión por parte do propietario do terreo a un terceiro.
Das axudas previstas nesta orde serán persoas beneficiarias as sociedades de fomento
forestal (Sofor), os propietarios particulares de forma individual, as asociacións e agrupacións
de propietarios particulares formalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións
da Xunta de Galicia, as cooperativas agrarias, os proindivisos, os proindivisos legalmente
constituídos, os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, as comunidades de
bens, outras persoas xurídicas e as comunidades de montes veciñais en man común (en
diante, CMVMC).
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para a
creación de superficies forestais en terras non agrícolas e proceder á súa convocatoria para o
ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento administrativo
MR670B).
Convoca: Consellería de Medio Rural
Prazo: Trinta días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente
orde no DOG.
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ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases e
se regula o procedemento para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que
fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques
pesqueiros cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
(FEMP) e se convoca para o ano 2021 o devandito procedemento,
tramitado como expediente anticipado de gasto (códigos de
procedemento PE120A, PE120B, PE120C, PE120E e PE120F). (Diario
Oficial de Galicia, Num: 15, 25-01-2021, Páx: 4191)
Destinatarios: Poderán ser persoas beneficiarias persoas físicas, xurídicas ou pluralidade de
persoas físicas, agrupacións ou entidades sen personalidade xurídica ou comunidade de bens
que cumpran os requisitos indicados no artigo 5.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, e a convocatoria para 2021, de axudas destinadas á
realización de actuacións por parte de propietarios de buques pesqueiros para fomentar unha
pesca sustentable desde unha perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no
coñecemento e competitiva.
Convoca: Conselllería do Mar
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde

ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 3
de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para
a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a
proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos
grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) para o
desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo
Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, ao abeiro das
estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), se
convocan as correspondentes ao ano 2016 e se fixa o crédito
dispoñible na convocatoria 2021 tramitada como anticipado de gasto
(código de procedemento PE155B). (Diario Oficial de Galicia, Num:
15, 25-01-2021, Páx: 4309)
Destinatarios: Consultar a Orde do 3 de agosto de 2016
Obxecto: Consultar a Orde do 3 de agosto de 2016
Convoca: Consellería do Mar
Prazo: Convocatoria de 2021: dende o día seguinte ao da publicación desta orde, ata o 1 de
marzo de 2021

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as
bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para
proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos
sectores industria e servizos para o ano 2021, cofinanciadas polo
Fondo Europeo de Desenvolvemento
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Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020
(código de procedemento IN417Y). (Diario Oficial de Galicia, Num: 10,
18-01-2021, Páx: 2722)
Destinatarios: Consultar Artigo 4. Beneficiarios
Obxecto: Regular a concesión de subvencións para a consecución de aforro e eficiencia
enerxética nas empresas do sector industria e servizos.
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Comezará o 20 de xaneiro de 2021 e concluirá o 15 de outubro o de 2021.

ORDE do 16 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e
se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MT809B)
(Diario Oficial de Galicia, Num: 5, 11-01-2021, Páx: 795)
Destinatarios: Poderanse acoller a estas axudas as persoas físicas ou xurídicas
titulares de explo-tacións gandeiras do tipo de gando que se especifica no anexo I e que
fose afectado por ataques de lobos dentro da comunidade autónoma
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a
favor das persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras afectadas polos
ataques do lobo ás reses das súas explotacións, coa finalidade de compensar os danos
ocasionados no seu gando, e proceder á súa convocatoria para o ano 2021 (código
de procedemento MT809B).
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Consultar bases.

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se aproban as
bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías
renovables, de uso térmico, dirixidas a particulares, para o ano 2021
(código de procedemento IN421P). (Diario Oficial de Galicia, Num: 10,
18-01-2021, Páx: 2674)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais
requisitos establecidos nestas bases, as persoas físicas titulares de calquera dereito sobre un
inmoble de dereito residencial ou as comunidades e mancomunidades de veciños, sempre
que as actuacións subvencionables descritas no artigo 4 se realice en vivendas ou edificios
do sector residencial sitas na Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, as agrupación
de persoas físicas, privadas sen personalidade, non podendo estas disolverse ata que
transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia.
Obxecto: Consultar Resolución do 28 de decembro de 2020 pola que se aproban as bases
reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías renovables, de uso térmico, dirixidas
a particulares, para o ano 2021 (código de procedemento IN421P).
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Finalizará o 1 de xullo de 2021 para todas as tipoloxías de proxectos.

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se aproban as
bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar
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fotovoltaica dirixidas a particulares para o ano 2021 (código de
procedemento IN421O). (Diario Oficial de Galicia, Num: 10, 18-012021)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais
requisitos establecidos nestas bases, as persoas físicas titulares de calquera dereito sobre
inmoble de dereito residencial ou as comunidades e mancomunidades de veciños, sempre
que as actuacións subvencionables descritas no artigo 4 se realicen en vivendas ou edificios
do sector residencial sitas na Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, as agrupacións
de persoas físicas, privadas sen personalidade, que non se poderán disolver
ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia.
Obxecto: Consultar Resolución do 28 de decembro de 2020 pola que se aproban as bases
reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a
particulares para o ano 2021 (código de procedemento IN421O).
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Comezará o 3 de marzo, ás 9.00 horas e finalizará o 1 de xullo de 2021.

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se convoca o
procedemento de selección das entidades colaboradoras que
participarán na xestión das subvencións para proxectos de enerxías
renovables para uso térmico e para proxectos de enerxía
fotovoltaica, destinadas a particulares, para o ano 2021 (código de
procedemento IN421N). (Diario Oficial de Galicia, Num: 10, 18-012021, Páx: 2612)
Destinatarios: Consultar Artigo 2.
Obxecto: Convócase procedemento de selección das entidades colaboradoras que
participarán na xestión das axudas previstas na Resolución do 28 de decembro de 2020 pola
que se establecen as bases reguladoras das axudas para proxectos de enerxías renovables,
de uso térmico, destinadas a particulares, e na Resolución do 28 de decembro de 2020 pola
que se establecen as bases reguladoras das axudas para proxectos de enerxía fotovoltaica,
destinados a particulares (código de procedemento IN421N).
Convoca: Axencia Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Cinco (5) días hábiles a partir do 25 de xaneiro de 2021 incluído.

ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión das
primas de mantemento das forestacións cofinanciadas polo Fondo
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do
Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (código de
procedemento MR670C). (Diario Oficial de Galicia, Num: 14, 22-012021, Páx: 3992)
Destinatarios: Consultar Artigo 3. Beneficiarios
Obxecto: Estas primas teñen como finalidade contribuír ao coidado, mantemento e demais
traballos forestais posteriores á plantación, financiando os traballos mediante unha prima de
mantemento anual nos primeiros anos de existencia das plantacións realizadas.
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En todo caso, será de aplicación o disposto no Real decreto 1077/2014, do 19 de decembro,
polo que se regula o sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas.
Convoca: Consellería de Medio Rural
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as
bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para
proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías
renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de
produción agrícola primaria para o ano 2021 (código de
procedemento IN421L). (Diario Oficial de Galicia, Num: 8, 14-01-2021,
Páx: 2003)
Destinatarios: 1. Poderán ser beneficiarios das subvencións, sen prexuízo de reuniren os
demais requisitos establecidos nestas bases:
a) As empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos que teñan domicilio
social ou algún centro de traballo en Galicia, incluídas no sector de produción agrícola
primaria.
b) As empresas de servizos enerxéticos que xestionen total ou parcialmente instalacións
consumidoras de enerxía. Os centros de consumo en que se actúe deben estar situados en
Galicia e corresponder a empresas incluídas no ámbito de actuación das presentes bases e,
en concreto, desenvolver algunha das actividades recollidas na alínea anterior.
Obxecto: A instalación de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de
aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria que cumpran cos
requisitos e condicións establecidos no articulado desta resolución.
Convoca: Instituto Enerxético de Galicia
Prazo: Un mes contado desde o día seguinte ao da publicación das presentes bases no DOG.

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: 6, 12-01-2021, Páx: 1230)
Destinatarios: 1. Liña para a prevención de danos ocasionados polo lobo e oso:
Poderanse acoller a estas axudas as persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións
gandeiras do tipo de gando bovino, ovino, cabrún, porcino da raza Celta, equino e apícola que
figuren incluídas no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (Rega) de Galicia.
2. Liña para prevención de danos ocasionados polo xabaril.
Poderanse acoller a estas axudas:
a) As persoas físicas ou xurídicas que exercen a actividade agraria e estean inscritas no
Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga), creado mediante o Decreto 200/2012,
de 4 de outubro, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia e
modificado pola disposición derradeira terceira do Decreto 125/2014, do 4 de setembro, polo
que se regula en Galicia a venda directa de produtos primarios desde as explotacións á
persoa consumidora final.
b) As explotacións agrarias destinadas ao autoconsumo.
Obxecto: Establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor das persoas titulares
de explotacións agrícolas e/ou gandeiras afectadas polos ataques de especies de fauna
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silvestre (lobo, oso e xabaril), coa finalidade de fomentar a aplicación de medidas de
protección, para o que se incentivará a adquisición de elementos preventivos dos danos que
poidan ocasionar estas especies, procedendo á súa convocatoria para o ano 2021
(procedemento MT809D).
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Prazo: Un mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde

ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras e a convocatoria para o ano 2021, para a concesión das
primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola
de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de
desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos
expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016
pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o
establecemento de sistemas agroforestais (código de procedemento
MR674B). (Diario Oficial de Galicia, Num: 14, 22-01-2021, Páx: 3956)
Destinatarios: Poderán ser beneficiarios todos os titulares dos expedientes pagados antes
do 31 de decembro de 2020 ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se
establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas
agroforestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)
no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o exercicio orzamentario 2016
(DOG núm. 120, do 27 de xuño de 2016), e que non fosen beneficiarios da convocatoria
destas primas no ano 2019 (DOG núm. 26, do 6 de febreiro de 2019), e no ano 2020 (DOG
núm. 241, do 19 de decembro de 2019).
Obxecto: 1. Estas primas teñen como finalidade contribuír ao éxito do establecemento do
sistema agroforestal alcanzado, financiando os traballos de mantemento nos primeiros anos
de existencia das plantacións realizadas.
2. En todo caso, será de aplicación o disposto no Real decreto 1077/2014, do 19 de
decembro, polo que se regula o sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas.
Convoca: Consellería de Medio Rural
Prazo: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

ORDE do 17 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo xabaril
nos cultivos agrícolas e se convocan para o ano 2021 (código de
procedemento MT809E). (Diario Oficial de Galicia, Num: 5, 11-012021, Páx: 820)
Destinatarios: a) As persoas, físicas ou xurídicas, titulares de explotacións agrarias onde se
constaten os danos aos cultivos agrícolas producidos polo xabaril, inscritas no Rexistro de
Explota-cións Agrarias de Galicia (Reaga).
b) As persoas, físicas ou xurídicas, titulares de explotacións agrarias de autoconsumo onde se
constaten os danos aos cultivos agrícolas producidos polo xabaril.
Obxecto: Establecer las bases reguladoras de una línea de ayudas a favor de las personas
afec-tadas por los daños causados en sus cultivos agrícolas por el jabalí, con la finalidad de
compensar estos daños, y proceder a su convocatoria para el año 2021.
Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
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Prazo: Consultar bases

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases e
se regula o procedemento para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, de axudas para a innovación no sector
pesqueiro cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
(FEMP), e se convoca para o ano 2021, tramitado como expediente
anticipado de gasto (códigos de procedemento PE205G e PE205H).
(Diario Oficial de Galicia, Num: 5, 11-01-2021, Páx: 904)
Destinatarios: Poderán ser persoas beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os
demais requisitos establecidos nestas bases, os propietarios de buques pesqueiros con porto
base na Comunidade Autónoma de Galicia, así como organizacións ou asociacións dos
anterio-res, incluídas as confrarías, que teñan un ámbito autonómico.
Obxecto: Esta orde ten por obxecto convocar para o ano 2021 e establecer as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas
destinadas
á
reali-zación de proxectos innovadores no sector extractivo, incluída a
transformación e comercialización e tamén operacións innovadoras relacionadas coa
conservación dos recursos biolóxicos mariños, co fin de fomentar unha pesca sustentable
desde unha perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e
competitiva. Os códigos dos procedementos administrativos regulados por esta orde son os
seguintes:
– PE205G, para axudas a proxectos innovadores no sector extractivo.
– PE205H, para axudas a operacións innovadoras relacionadas coa conservación dos recursos
biolóxicos mariños.
Convoca: Consellería do Mar
Prazo: Un mes contado desde o día seguinte á publicación da orde.

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de
infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma
de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código
de procedemento IN519B). (Diario Oficial de Galicia, Num: 4, 08-012021, Páx: 475)
Destinatarios: Os beneficiarios das axudas serán os concellos que realicen investimentos,
dentro do seu ámbito territorial, de acordo co obxecto desta orde, para a habilitación e
mellora de infraestruturas dos parques empresariais existentes ou en desenvolvemento no
seu termo municipal ou nos termos municipais limítrofes. As solicitudes poderanse presentar
individualmente ou de forma conxunta baixo calquera fórmula (agrupación, asociación,
mancomunidade, fusión ou calquera outra similar), para os efectos do establecido no artigo
8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Obxecto: Estas bases teñen por obxecto a mellora dos servizos e o acondicionamento de
infraestruturas existentes ou de nova incorporación co fin de que as empresas radicadas nos
parques empresariais de Galicia poidan dispoñer de condicións máis competitivas para
desenvolveren a súa actividade económica.
Constitúen o obxecto destas axudas, entre outras, as seguintes tipoloxías de actuacións:
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a) Plantas de depuración de augas (a.1); os proxectos poderán incluír ou ter como obxecto os
colectores con vertedura á depuradora municipal (a.2).
b) Xestión de residuos dentro do parque empresarial.
Convoca: Consellería de Economía, Empresa e Innovación
Prazo: Un mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde.

Estatal
Convocatoria EMPREGA da Fundación Biodiversidade de apoio á
contratación de persoas desempregadas na economía verde e azul
Destinatarios: Convocatoria dirixida a persoas xurídicas privadas con e sen ánimo de lucro
e tamén a persoas físicas que actúen como empregadoras, ambas con sede en España
Obxecto: Emprego en entidades vinculadas á economía verde ou azul ou que contribúa a
unha liña de negocio sostible ou á xestión dunha mellora ambiental na entidade.
Convoca: Fundación Biodiversidad
Prazo: Ata setembro de 2021 (o prazo comeza o 20 de febreiro de 2021).

Unión europea
Convocatoria de propostas LIFE 2020 de ONG sobre o Pacto Verde
Europeo (NGO4GD)
Destinatarios: Consulte as Directrices para solicitantes para obter máis detalles e utilice os
formularios de solicitude técnica e financeira da Convocatoria de propostas de NGO4 GD
para presentar a súa solicitude.
Obxecto: Reforzar a capacidade das ONG que actúan a nivel dos Estados membros para
mobilizar e fortalecer a participación da sociedade civil e a súa contribución á
implementación do Pacto Verde Europeo.
Convoca: Comisión europea
Prazo: 31 de marzo de 2021-17: 00 CET

BlueInvest: subvencións
economía azul

para

pemes

innovadoras

no

eido

da

Destinatarios: Ser exclusivamente pemes con ánimo de lucro, por exemplo,
microempresas, pequenas e medianas empresas, segundo defínese na Recomendación da
Comisión 2003/361/CE, que non son "entidades xurídicas sen ánimo de lucro" (é dicir,
"entidade xurídica que pola súa forma xurídica non ten ánimo de lucro ou ten a obrigación
legal ou estatutaria de non distribuír beneficios aos seus accionistas ou membros
individuais)", estar legalmente establecido nos Estados membros da UE (incluídos os países e
territorios de ultramar PTU).
Obxecto: As subvencións ofrecidas nesta convocatoria de propostas
contribuirán a
promover a preparación do mercado de novos produtos, servizos ou procesos. As actividades
poderían incluír, por exemplo, ensaios, creación de prototipos, validación, demostración e
probas en condicións ambientais reais e replicación no mercado.
Unha economía azul sostible tamén pode contribuír significativamente aos obxectivos do
Pacto Verde Europeo, incluída a biodiversidade, a economía circular, a terra dixital e as
estratexias da granxa á mesa e a transición a unha economía climáticamente neutra. Pode
axudar ás comunidades e industrias máis afectadas polo coronavirus ou a migración de
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traballadores clave a recuperarse a través dunha economía máis resistente con menor
pegada de carbono e ambiental e competitividade a escala global.
Convoca: Comisión Europea
Prazo: 16 de febreiro de 2021

Innovation Fund - 1st call small-scale projects
Destinatarios: Consultar toda a información e documentación necesaria no Portal de
financiamento e licitacións
Obxecto: A primeira convocatoria para proxectos a pequena escala abriuse o 1 de decembro
de 2020 para tecnoloxías innovadoras para enerxías renovables, industrias de uso intensivo
de enerxía, almacenamento de enerxía e captura, uso e almacenamento de carbono.
Convoca: Comisión Europea
Prazo: Ata o 10 de marzo de 2021.

Internacional
Joint Call 2020 (MICall20) on digital transformation for green energy
transition
Destinatarios: O procedemento de presentación de solicitudes realízase a nivel
internacional e nacional. Esta última servirá para verificar o posible financiamento no CDTI,
polo que se ten que focalizar nas actividades da empresa española e no seu compoñente de
I+D industrial e risco tecnolóxico.
Obxecto: Primeira convocatoria -Convocatoria
transnacional 2020-, co obxectivo de
conceder axudas financeiras e facilitar o desenvolvemento de proxectos colaborativos de I+D
no ámbito da dixitalización enerxética.
Con esta convocatoria búscase que os proxectos impulsen solucións en colaboración con
todos os
stakeholders relevantes (provedores de tecnoloxía e servizos, innovadores,
empresas de nova creación, usuarios finais, comunidades, etc.) e os actores que teñan unha
necesidade neste campo (por exemplo, operadores de infraestruturas, industrias ou
comunidades locais e usuarios finais das cadeas de valor desde os niveis local e rexional ata
o europeo e mundial).
Convoca: ERA-NET EnerDigit
Prazo: Data límite é o 17 de febreiro de 2021, ás 14 horas.

EMPREGO PÚBLICO
Local
Resolución do 7 de xaneiro de 2021, do Concello de Arteixo (A
Coruña), referente á convocatoria para prover unha praza (Boletín
Oficial del Estado, Num: 21, 25-01-2021, Páx: 7126)
Destinatarios: Consultar as bases en «Boletín Oficial da Provincia da Coruña» número 160,
do 25 de setembro de 2020, e no «Diario Oficial de Galicia» número 217, do 28 de outubro de
2020
Obxecto: Convocar unha praza de Enxeñeiro/a Superior do Servizo de Augas, pertencente á
escala da Administración Especial, subescala Técnica, mediante o sistema de concurso
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oposición, en quenda libre
Convoca: Concello de Arteixo
Prazo: Vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución

PREMIOS
Estatal
Orde CSM/73/2021, do 29 de xaneiro, pola que se aproban as bases
reguladoras e convócanse os premios nacionais do concurso escolar
2020-2021 Consumópolis16: Coida o teu planeta cun consumo +
responsable ¿atréveste? (Boletín Oficial del Estado, Num: 26, 30-012021, Páx: 11475)
Destinatarios: Poderán participar neste concurso, en réxime de concorrencia competitiva,
escolares que estean matriculados en calquera centro público, concertado ou privado do
territorio nacional nalgún dos tres niveles sinalados no apartado seguinte.
Niveis de participación: a) Nivel 1: Quinto e sexto cursos de Educación Primaria. b) Nivel 2:
Primeiro e segundo cursos de Educación Secundaria Obrigatoria. c) Nivel 3: Terceiro e cuarto
cursos de Educación Secundaria Obrigatoria ou de Formación Profesional Básica.
Obxecto: As presentes bases teñen como obxecto regular a participación no concurso
escolar 2020-2021 Consumópolis16: Coida o teu planeta cun consumo + responsable
¿atréveste? e a convocatoria de concesión dos premios.
A participación no concurso materializarase a través das actividades que deberán
desenvolver os concursantes no sitio web de Consumópolis, www.consumopolis.es, seguindo
as instrucións xerais de participación que alí se detallan.
Convoca: Ministerio de Consumo
Prazo: Entre o 1 de febreiro e 21 de maio de 2021.
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ACTIVIDADES
CAMPAÑAS
Internacional
Proxecto Libera: "1m2 polos ríos, encoros e pantanos"
Contido: O proxecto Libera, impulsado por SEO Birdlife e Ecoembes, lanza a convocatoria de
recollida de ciencia cidadá “1m2 polos ríos, encoros e pantanos” co obxectivo de que as
agrupacións e colectivos participen na caracterización do lixo atopado nestes espazos.
A cidadanía está chamada a participar nestas accións, que se desenvolverán entre os días 13 e
21 de marzo, ben organizando un punto de recollida novo, ou ben contactando cos organizadores
dun punto de recollida que xa estea rexistrado.
Os datos recollidos servirán para orientar o desenvolvemento de accións de sensibilización para
evitar que o lixo se deposite onde non debe.
Organizador: SEO/Birdlife y Ecoembes
Data de inicio: 13-03-2021
Data de fin: 21-03-2021

CURSOS
Galicia
Curso de Prevención de Riscos Laborais nos Servizos de Xestión de
Residuos Sólidos Urbanos e Puntos Limpos
Contido: -Dotar aos participantes dos coñecementos necesarios para poder previr e evitar todos
os riscos aos que vai estar exposto durante o desenvolvemento da súa actividade laboral.
-Proporcionarlles aos alumnos as nocións básicas sobre toda a normativa legal aplicable en
materia de prevención de riscos laborais e, de xeito especial, sobre a que se refire á seguridade e
saúde nos servizos de xestión de residuos sólidos urbanos.
-Actualizar os coñecementos e a práctica profesional do persoal das entidades locais con postos
de traballo relacionados coa xestión e o tratamento de residuos sólidos urbanos.
-Dotar aos asistentes dunha formación integral, teórica e práctica, en materia de organización,
funcionamento e xestión dos servizos de recollida de residuos sólidos urbanos.
-Aprender a xestionar os residuos sólidos urbanos mediante as medidas preventivas específicas
de cada posto de traballo nesta actividade.
Lugar: Ourense
Organizador: Deputación Provincial de Ourense
Inscrición: Quince días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do
anuncio da convocatoria no BOP.

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2020 pola que se publica o Plan
de formación para o ano 2021
Contido: -Formación das unidades operativas de resposta en terra do Plan CAMGAL.
-Construír en madeiraTelepres.
-Básico de sistemas de información xeográfica (SIX).
-Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia no ámbito da Administración pública.
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-Fundamentos de QGIS básico aplicado ao planeamento urbanístico.
-Fundamentos de QGIS avanzado aplicado ao ámbito do planeamento urbanístico.
Organizador: Escola Galega de Administración Pública

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

Outras CCAA
Curso: "7 Saberes para a Educación Ambiental na Escola"
Contido: Este curso trata de expoñer o papel da #EducaciónAmbiental de carácter ecosocial no
actual contexto e, en concreto, como se traducen os “saberes necesarios” á linguaxe e ao
corazón da #EducaciónEcosocial e o seu impacto no ensino non universitario.
Lugar: En liña
Organizador: Ingurugela + Uda Ikastaroak
Data de inicio: 22-02-2021
Data de fin: 04-03-2021

Estatal
Curso de Comunicación en espazos naturais protexidos 2021
Contido: Un dos grandes retos das áreas protexidas consiste en mellorar a capacitación
profesional en materia de comunicación, esta actividade formativa pretende contribuír á
implementación da liña de traballo sobre comunicación estratéxica para aumentar o apoio social
e político.
O obxectivo xeral do curso é avanzar no coñecemento teórico e práctico sobre os mellores modos
de expor e desenvolver iniciativas e accións de comunicación no ámbito dos espazos protexidos.
Lugar: On line
Organizador: Fundación Fernando González Bernáldez e EUROPARC-España
Inscrición: Inscrición aberta ata o 1 de febreiro de 2021.
Data de inicio: 08-02-2021
Data de fin: 21-03-2021
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FEIRAS
Internacional
Feira Virtual Internacional de Tecnoloxía para o Proceso Industrial
Contido: -Un evento virtual especializado na Tecnoloxía para a captación e filtración de emisións
en procesos. En POLUSOLIDOS VIRTUAL van expoñer as principais empresas nacionais e
internacionais do sector.
-Un evento virtual especializado na Tecnoloxía e o Procesamento de Sólidos onde van expoñer as
principais empresas nacionais e internacionais de tecnoloxía para a manipulación e o
procesamento de sólidos, materiais a granel, pos secos, semi sólidos e separación de sólidos –
líquidos.
-Un evento virtual especializado na Tecnoloxía e o Proceso de Fluídos, onde van expoñer as
principais empresas nacionais e internacionais do sector e o visitante poderá atopar as mellores
solucións na xestión dos seus procesos onde interveñen materiais líquidos, separación LíquidosSólidos, gases e/ou vapor.
Lugar: Online
Organizador: PROFEI SL
Data de inicio: 10-02-2021
Data de fin: 11-02-2021

OUTRAS ACTIVIDADES
Estatal
Conama Innova - Mellorando o impacto da innovación europea en
España
Contido: Conama Innova nace como un espazo de divulgación de proxectos con financiamento
europeo en España; un espazo de exposición, reflexión e intercambio onde se dean cita os
proxectos que están a liderar a innovación en sustentabilidade.
Organizador: Conama

Unión europea
CircLean - Simbiose industrial
neutralidade de carbono

como

oportunidade

para

a

Contido: O evento está organizado como parte da Semana da Industria da UE 2021 e lanzará
oficialmente a Rede CircLean para a Simbiose Industrial.
Lugar: En liña
Organizador: Grupo Tecnópolis
Data de inicio: 23-02-2021
Data de fin: 23-02-2021
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Internacional
Fifth session of the United Nations Environment Assembly
Contido: A quinta sesión da Asemblea das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (UNEA-5)
proporciona liderado, cataliza accións intergobernamentais sobre o medio ambiente e contribúe á
implementación da Axenda 2030 das Nacións Unidas para o Desenvolvemento Sustentable e os
seus Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS).
O tema xeral de UNEA-5 é “Fortalecer as accións para que a natureza alcance os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable”.
Lugar: Nairobi, Kenya
Organizador: Naciones Unidas
Data de inicio: 22-02-2021
Data de fin: 23-02-2021

Cume de Sistemas Alimentarios 2021
Contido: Cume para lanzar novas accións audaces para transformar a forma en que o mundo
produce e consome alimentos, logrando avances nos 17 Obxectivos de Desenvolvemento
Sustentable.
Organizador: Nacións Unidas
Inscrición: Próxima convocatoria
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BIBLIOGRAFÍA
MONOGRAFÍAS
Guía Didáctica sobre a Anguía Europea
Guía de boas prácticas en intervencións en espazos públicos.
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Instituto de
Estudos do Territorio, 2020
Novidades bibliográficas Xaneiro 2021. Centro de Documentación
Ambiental do CEIDA .
Censo de regulacións en zonas e escolas de escalada sostible
Plataforma en liña sobre Recuperación Sostible e Resilente de Covid19: Políticas, medidas e accións sobre cambio climático e protección
ambiental no contexto da recuperación de COVID-19.
Bringing nature back through LIFE. European Union, 2020
Perspectiva Mundial sobre a Diversidade Biolóxica 5. Secretaría do
Convenio sobre a Diversidade Biolóxica (2020)
Nature Regional Landscape Parks
Guía Xeolóxica do Parque Nacional das Táboas de Daimiel. Instituto
Xeolóxico e Mineiro 7-1-2021
Novidades bibliográficas Decembro 2020. Centro de Documentación
Ambiental do CEIDA .
Informe Climatolóxico Mes de Decembro de 2020
Periurban ParksTheir place in EU Policies
Boletín da Sociedade para a Conservación dos Vertebrados (SCV)
Boletín ONUBIB Número 4, 2020. Biblioteca depositaria das Nacións
Unidas (ONUBIB) da Universitat de València
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Guía de Recursos de Educación Ambiental 2021. 26/01/2021 Día
Mundial da Educación Ambiental
Boletín Info Vías Verdes n. 216 Enero 2021, Fundación de los
Ferrocarriles Españoles
Boletín de Novidades Bibliográficas
Prescribir Natureza

RECURSOS ELECTRÓNICOS
Revista técnica dos
Decembro 2020.

espazos

naturais

protexidos,

número

50,

Estándar UICN sobre solucións baseadas na natureza
Boletín da Rede de Seguimento do Cambio Global en Parques
Nacionais
Plataforma Intergobernamental de
Diversidade Biolóxica e Servizos

Ciencia e Política sobre
dos Ecosistemas (Ipbes)

Unidos na Ciencia 2020: Últimas actualizacións relacionadas coa
ciencia climática. Organización Meteorolóxica Mundial (OMM)
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