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Santiago de Compostela, 
28 de outubro de 2019.-A con-
selleira de Política Social, Fabiola 
García, destacou que Galicia será 
en 2020 a comunidade autónoma 
de España con máis apoios para 
as familias con fillos. “Ningunha 
outra comunidade ten unha Tar-
xeta Benvida tan completa como 
a nosa, unha rede de casas niño 
que chega ata os concellos máis 
pequenos ou unha educación 
infantil de 0 a 3 anos gratis para 
os segundos fillos e sucesivos”, 
asegurou.

Díxoo durante a compare-
cencia no Parlamento de Galicia, 
na que avanzou que os fondos 
da Consellería de Política Social 
para 2020 ascenden a 776 mi-
llóns de euros, un 6% máis que 
neste exercicio, o segundo maior 
incremento do Goberno autonó-
mico. Neste sentido, apuntou que 
os presupostos son os máis altos 

contarán tamén con financia-
mento da Xunta para implantar 
esta medida, sempre e cando es-
tean ao día das súas liquidacións 
co Consorcio Galego de Servizos 
de Igualdade e Benestar.

Máis facilidades para conciliar

O orzamento de Familia, 
Infancia e Dinamización Demo-
gráfica é o que máis crece da 
Consellería con respecto a 2019: 
un 12,8%, para situarse nos 
160,9 millóns de euros. Unha 
subida que repercute en máis 
axudas e recursos para as nais e 
pais en materia de conciliación. 
Aumentan nun 38% os fondos 
do programa da Tarxeta Benvida 
ata acadar os 8,7 millóns de 
euros. Esta suba permitirá que o 
importe desta achega económica 
para os terceiros fillos e sucesi-
vos sexa de 2.400 euros, desde 
os 0 ata os 3 anos. Ademais, a 

destinados á área social na histo-
ria da comunidade e que superan 
nun 65% o investido en 2009.

Fabiola García detallou a 
repartición das dotacións orza-
mentarias para unha medida que 
converterá a Galicia na referencia 
a nivel nacional: a gratuidade da 
educación infantil de 0 a 3 anos 
para os segundos fillos e sucesi-
vos. En primeiro lugar, as escolas 
infantís da rede pública da Xunta 
de Galicia e as prazas públicas 
concertadas en escolas privadas 
introducirán esta medida a partir 
do primeiro trimestre de 2020. 
En segundo lugar, no caso das 
escolas infantís privadas e de ini-
ciativa social, contémplase unha 
partida económica inicial de máis 
de 6,7 millóns de euros que será 
ampliable se fose necesario para 
atender toda a posible demanda. 
En terceiro lugar, as escolas in-
fantís dependentes dos concellos 

contía increméntase nun 25% 
para as familias que teñen fillos 
en concellos de menos de 5.000 
habitantes, ata os 1.500 euros 
polo primeiro e segundo; e ata os 
3000 para o terceiro e sucesivos.

Incidiu en que é prioritario 
favorecer a harmonización da 
vida familiar e laboral no rural. 
Por iso, o orzamento de 2020 re-
forzará o programa de casas niño 
con 620.000 euros que darán a 
posibilidade de estendelas aos 
23 concellos que na actualidade 
non teñen ningún recurso de con-
ciliación. Así mesmo, este reforzo 
permitirá aumentar nun 12% 
a remuneración das casas niño 
máis veteranas, as que levan fun-
cionando xa tres anos: os fondos 
anuais serán de 22.000 euros ao 
ano por promotora.

Fabiola García puxo o foco 
na importancia da correspon-
sabilidade das empresas para 

Editorial
Este número extraordinario que presentamos, abarca a publicación do 

boletín desde o inicio do outono de 2018 ata o final de 2019. Presentámolo 
como un número acumulativo respectando a súa estrutura orixinal e 
sintetizando o máis salientable das políticas sociais levadas a cabo por esta 
consellería ao longo deste período.

Iníciase ese outono de 2018 coa incorporación dun novo equipo directivo  
ao fronte da Consellería e caracterizado polas políticas continuístas do anterior 
equipo. Esta continuidade reflíctese no incremento da contía nas axudas á 
dependencia e á autonomía persoal, no desenvolvemento de programas que 
melloran o benestar dos nosos maiores e o emprendemento e as capacidades 
da nosa xuventude. 

A protección do menor e a ampliación de recursos que favorecen 
a conciliación e a atención á primeira infancia son tamén obxecto de 
preocupación dos novos responsables do Goberno galego.

No eido da inclusión, as políticas do departamento desenvolven medidas 
tendentes a obter as habilidades básicas necesarias para obter a inclusión 
laboral e a integración social dos máis desfavorecidos.

Por último, e como un novo avance a todo o anterior, o impulso demográfico 
vese reflectido na elaboración da futura Lei de impulso demográfico, xa en 
tramitación,  e  no feito de ter en conta a perspectiva demográfica no deseño 
e no desenvolvemento das políticas públicas deste departamento.

Fabiola	García	destaca	que	Galicia	será	en	2020	a	comunidade	
autónoma	de	España	con	máis	apoios	para	as	familias	con	fillos

Os fondos para Política Social increméntanse un 6% ata os 776 millóns de euros

 � As contas inclúen unha partida ampliable para que a educación 
infantil de 0 a 3 anos sexa gratuíta en todas as escolas de Galicia 
para os segundos fillos e sucesivos a partir do vindeiro ano

 � Incrementaranse nun 12% as remuneracións para as persoas res-
ponsables das casas niño abertas en 2017

 � A partir de 2020 todas as persoas que acollen en familia extensa 
terán as axudas económicas que xa teñen o 100% das que aco-
llen en familia allea

 � Soben un 16% os fondos para a Campaña de Verán co obxectivo 
de que a edición do vindeiro ano sexa a mellor da historia

 � Crece a partida para axudas de dependencia e dótanse os fondos 
para duplicar o número de casas do maior e para estender a 200 
concellos o autobús de Coidados porta a porta

 � A conselleira salienta o aforro que suporán para as galegas e ga-
legos os sete novos centros de atención á maiores nas principais 
cidades galegas que financiará a Fundación Amancio Ortega, e cos 
que se porán á disposición das familias 900 novas prazas públicas
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favorecer a conciliación. Con este 
obxectivo, os orzamentos para o 
ano 2020 contan con 300.000 
euros para impulsar unha pro-
posta pioneira destinada a finan-
ciar coidadores para poñer en 
marcha recursos de conciliación 
nos lugares de traballo.

No ámbito da protección 
da infancia e a adolescencia, as 
novidades para o vindeiro ano 
pasan pola creación de 42 novas 
prazas en centros de menores ás 
que se destinan 970.000 euros e 
o reforzo da atención aos meno-
res que están a cumprir medidas 
xudiciais nos centros Concepción 
Arenal da Coruña, Montefiz e 
Monteledo de Ourense, e no 
centro de intervención educa-
tiva en medio aberto da cidade 
herculina. Tamén se mellorará 
o programa de acollemento ao 
ampliar ás persoas que acollen 
en familia extensa, a remunera-
ción que xa perciben o 100% dos 
participantes no acollemento en 
familia allea.

Programas innovadores de 
atención aos maiores

Fabiola García abordou na 
súa intervención o crecemento 
das prestacións dirixidas aos 
maiores e persoas con discapaci-
dade, aos que se destinan 6 de 
cada 10 euros xestionados pola 
Consellería de Política Social. En 
concreto, a contía para 2020 as-
cende a 450 millóns de euros, un 
5,2% máis que este ano.

Esta maior dispoñibilidade 
económica fai posible que volva 
crecer a partida das prestacións 
para persoas dependentes, ata 
situarse en 81,8 millóns de euros, 
un 6,2% máis que en 2019. Ta-
mén sobe o Servizo de Axuda no 
Fogar (SAF), que o fai un 1,6% 
ata os 76,3 millóns de euros.

A conselleira referiuse a 
outros programas innovadores 
que se impulsan nos orzamentos 
de 2020. É o caso das casas do 
maior, cuxas prazas se duplicarán 
co obxectivo de rematar a lexis-
latura con 60 destes minicentros 
de día totalmente gratuítos nos 

concellos pequenos. Así mesmo, 
elévanse un 68% os fondos 
destinados a atender ás nenas 
e nenos con discapacidade na 
Rede galega de atención tempe-
rá e presupóstanse 1,9 millóns de 
euros para multiplicar por dez o 
alcance do autobús de Coidados 
porta a porta, que levará por 200 
concellos galegos servizos de 
podoloxía, optometría e apoio ás 
persoas maiores.

Con todos estes investi-
mentos, Galicia consolidará e 
ampliará o acadado en materia 
de dependencia nos últimos 
anos. En canto á cobertura do 
sistema, cuadriplicouse desde 
2009 o número de persoas de-
pendentes atendidas ata superar 
a cifra histórica de 60.000. E no 
referente ás contías, neste ano 
incrementáronse entre un 10% e 
un 75% as axudas para coidados 
na contorna familiar, asistente 
persoal ou bonos de residencia.

Inclusión a través do emprego

Facilitar o camiño cara ao 
emprego das persoas en situa-
ción e risco de vulnerabilidade 

é o obxectivo no que se centran 
as actuacións da Consellería 
de Política Social en materia de 
inclusión. Unha meta que Fa-
biola García enmarcou no novo 
decreto da Risga aprobado este 
ano para incentivar ás persoas 
que perciben esta renda a seguir 
formándose de cara á inserción 
no mercado laboral.

En total, a Consellería reserva 
120,2 millóns de euros para polí-
ticas de inclusión social nas con-
tas de 2020. Este montante in-
clúe unha suba do 3%, ata os 3,3 
millóns de euros, das axudas de 
Inclusión Social que perciben as 
persoas con necesidades urxen-
tes. Ademais, consígnanse fondos 
para desenvolver as medidas do 
Plan de atención ás persoas sen 
fogar, en especial aquelas que 
favorecen o acceso á vivenda. In-
creméntase por riba do 42%, ata 
os 3,4 millóns de euros, a partida 
para colaborar cos concellos na 
atención ás persoas sen recursos; 
crecen tamén un 37% os fondos 
destinados a centros de acollida 
para crear 21 novas prazas pú-
blicas; e a nova orde de axudas 

ás entidades sociais que loitan 
contra a pobreza acadará na súa 
convocatoria de 2020 o importe 
récord de 18 millóns de euros.

Por último, experimenta un 
aumento do 25% o diñeiro di-
rixido á rede pública de centros 
sociocomunitarios, que acada os 
2,3 millóns de euros para conti-
nuar a dinamizar estes espazos 
que utilizan cada ano máis de 
45.000 galegas e galegos.

A mellor Campaña de Verán 
da historia

No apartado de Xuventude, 
a aposta da Consellería céntrase 
nos programas de voluntariado, 
tempo libre e educación non 
formal, e ten entre os seus obxec-
tivos facer que a Campaña de 
Verán de 2020 sexa a mellor da 
historia. Para iso, esta iniciativa 
contará con 3,5 millóns de euros, 
o que supón unha suba do 18% 
con respecto á edición deste ano.

Crece tamén un 29% a 
partida para organizar activi-
dades como Parlamento Xove 
ou Xuventude Crea, ata superar 
os 815.000 euros; así como os 

A conselleira de Política Social explicou no Parlamento de Galicia as contas do seu departamento para o ano 2020
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fondos de Galeuropa, que au-
mentan un 12% coa finalidade 
de favorecer que as nosas mozas 
e mozos realicen prácticas forma-
tivas no estranxeiro.

Entre as iniciativas novidosas 
de Xuventude que se implantarán 
nos vindeiros meses destacan os 
premios Talento Mozo, xa convo-
cados, que recoñecerán a galegas 
e galegos de menos de 30 anos 
que destaquen en diversos ám-
bitos; ou as axudas para obter o 
carné de conducir e mellorar así 
a empregabilidade da xuventude, 
para as que se presupostan máis 
de 760.000 euros.

O desenvolvemento destas 
iniciativas é posible grazas ao 
6% de incremento das contas de 
Xuventude para 2020, ata dispo-
ñer dun montante global de 17,7 
millóns de euros.

Seguiranse creando prazas públi-
cas coa ampliación dos centros 
de Pontedeume, Arzúa, Cedeira e 
Salvaterra e as novas de Paderne 
de Allariz, A Guarda e As Neves. 
Resérvanse 3,5 millóns de euros 
para a construción do novo Centro 
público de atención a persoas con 
discapacidade de Ourense (CAPD), 
con 110 novas prazas públicas.

Fabiola García sinalou tamén 
as melloras que se acometerán 
na residencia de Campolongo, 
por valor de 3,5 millóns de euros; 
no centro de menores Avelino 

Montero, no que se investirán 1,3 
millóns de euros; e no centro de 
atención a persoas con discapa-
cidade da Coruña, que contará 
con 2 millóns de euros, e apuntou 
diversas obras en residencias de 
maiores como as de reforma in-
tegral do centro de Ferrol, por 1,8 
millóns de euros; as de remate 
da ampliación da residencia de 
Cerdedo, cun investimento de 1,7 
millóns de euros; ou as melloras 
nas instalacións de Burela e de 
Barbadás.

Melloras na rede pública de 
servizos sociais

Fabiola García tamén se de-
tivo na súa comparecencia nos 
principais investimentos para me-
llorar a rede pública de centros de 
servizos sociais. Destes, destacou 
os máis de 90 millóns de euros 
que achegará a Fundación Aman-
cio Ortega para financiar o 100% 
da construción e o equipamento 
de sete novos centros públicos 
de maiores nas sete grandes 
cidades, que suporán 900 novas 
prazas públicas. Esta actuación 
trae consigo un importante aforro 
para as galegas e galegos que se 
reorientará para fins sociais.

A conselleira tamén puxo o 
acento noutras intervencións en 
escolas infantís, centros de aten-
ción á discapacidade e residencias 
de maiores da nosa comunidade. 

http://orzamentos.xunta.gal/

Documentos	relacionados:

 � Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comu-
nidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191227/
AnuncioC3B0-231219-0001_gl.pdf

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191227/AnuncioC3B0-231219-0001_gl.pdf
http://orzamentos.xunta.gal/
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 Santiago de Compostela, 
11 de novembro de 2019.- A 
conselleira de Política Social, 
Fabiola García, presentou ao 
pleno do Observatorio Galego 
de Dinamización Demográfica o 
texto do Anteproxecto de lei de 
impulso demográfico de Galicia 
tras a toma en consideración 
das alegacións recibidas. Este 
foro consultivo, no que están 
representadas as Administracións 
públicas, os partidos políticos, as 
Universidades, os sindicatos, a 
patronal e outros axentes sociais, 
acolleu positivamente esta pro-
posta normativa.

Fabiola García explicou que, 
unha vez superado o período de 
información pública, tivéronse en 
conta o 80% das 336 alegacións 
que presentou a sociedade civil 
galega, tanto grupos parlamen-
tarios como entidades sociais, 
expertos universitarios, axentes 
económicos e particulares. O 
55% delas incluíuse de xeito 
literal no texto da Lei de impulso 
demográfico, o 25% fan refe-
rencia a principios que xa están 
regulados noutras normas e que 
polo tanto son de obrigado cum-
primento e tan só menos do 20% 
foi desbotado por non ter encaixe 
conceptual dentro desta lei.

A conselleira agradeceu a 
todas as persoas que, a título 
individual ou en nome dunha 
organización, fixeron achegas á 
Lei, e asegurou que todas elas 
poden ver hoxe a súa pegada no 
novo texto. Un feito que pon de 
manifesto a vocación de consen-
so e de permanencia coa que o 
Goberno galego está a impulsar 
esta normativa. En concreto, en-
gadíronse á normativa catro no-
vos artigos e unha disposición, e 
modificáronse 29 artigos e catro 
disposicións.

Avances na tramitación

Logo de contar co aval do 
Observatorio, a tramitación da 

Lei de impulso demográfico 
avanzará no Consello Econó-
mico e Social de Galicia, para 
despois volver ser aprobada polo 
Consello da Xunta e finalmente 
debatida no Parlamento autonó-
mico.

Prevese un investimento de 
máis de 700 millóns de euros 
ao ano para executar as diversas 
medidas que contempla a Lei, 
que comezarán a introducirse 
xa en paralelo á súa tramitación 
para que as familias galegas poi-
dan beneficiarse o antes posible. 
Unha destas iniciativas, que se 
comezará a implantar en Galicia 
en 2020, é a introdución da gra-
tuidade da educación infantil de 
0 a 3 anos para os segundos fillos 
e sucesivos.

 � Tivéronse en conta o 80% das alegacións que presentou a sociedade civil galega, tanto grupos 
parlamentarios como entidades sociais, expertos universitarios, axentes económicos e particulares

 � Engadíronse á normativa catro novos artigos e unha disposición, e modificáronse 29 artigos e 
catro disposicións

 � Prevese un investimento de máis de 700 millóns de euros ao ano para executar as diversas medi-
das que contempla a Lei, que comezarán a introducirse xa en paralelo á súa tramitación

Documentos	relacionados:

 � O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, desta-
cou, na rolda de prensa do Consello, o avance na tramitación da 
Lei de impulso demográfico

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/44123/galicia-
novo-paso-tramitacion-lei-impulso-demografico-amparo-80-
das-achegas-presentadas

 � Decreto 104/2016, do 28 de xullo, polo que se crea e se regula o 
Observatorio Galego de Dinamización Demográfica

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160811/
AnuncioG0425-020816-0003_gl.html

 � Decreto 68/2017, do 13 de xullo, polo que se modifica o Decreto 
104/2016, do 28 de xullo, polo que se crea e se regula o Obser-
vatorio Galego de Dinamización Demográfica

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170728/
AnuncioG0425-180717-0001_gl.html

O	Observatorio	de	Dinamización	Demográfica	avala	a	Lei	de	
impulso	demográfico	de	Galicia

A conselleira de Política Social explicou no Parlamento de Galicia as contas do seu departamento para o ano 2020

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/44123/galicia-novo-paso-tramitacion-lei-impulso-demografico-amparo-80-das-achegas-presentadas
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160811/AnuncioG0425-020816-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170728/AnuncioG0425-180717-0001_gl.html
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Fabiola	García	aposta	por	achegar	servizos	de	conciliación	ao	rural	
para	acadar	o	equilibrio	territorial

A	Xunta	incrementa	o	anticipo	da	axuda	anual	pola	actividade	das	
casas	niño	ao	pasalo	do	35%	ao	75%

Sevilla (Andalucía), 25 de 
novembro de 2019.- A conse-
lleira de Política Social, Fabiola 
García, participou en Sevilla na 
xornada El desafío demográfico 
en Andalucía: Escenarios pre-
sentes y futuros. Alí explicou as 
medidas levadas a cabo polo 
Goberno galego nesta materia e 
apostou por achegar servizos de 
conciliación ao rural para acadar 
o equilibrio territorial.

Fabiola García relatou duran-
te a súa intervención, titulada El 
caso de Galicia: Impulso demo-
gráfico en la comunidad de los 
30.000 pueblos, os programas 
impulsados desde o Executivo au-
tonómico como as 60 casas niño 
xa en funcionamento, pequenas 
escolas infantís gratuítas dun 

Santiago de Compostela, 
20 de novembro de 2019.- A 
Xunta de Galicia incrementa 
do 35% ao 75% o anticipo da 
axuda que perciben cada ano 
as persoas titulares das casas 
niño polo servizo de conciliación 
que prestan de maneira gratuíta 
ás familias. O obxectivo desta 
medida é ofrecer ás persoas 
responsables destas pequenas 
escolas infantís no rural maior 
liquidez e flexibilidade económica 
no desempeño da actividade.

O Diario Oficial de Galicia 
(DOG nº 221, do 20.11.2019) 
publica esta e outras melloras in-
troducidas polo Goberno galego 
na convocatoria de axudas para 

este ano levou a 20 municipios 
rurais de toda Galicia servizos de 
podoloxía, optometría e estimu-
lación da memoria ou o progra-
ma Xantar na casa, que reparte 
a domicilio en 177 concellos 
menús saudables e equilibrados 
para cada día da semana.

Neste sentido, a conselleira 
de Política Social explicou que a 
boa aceptación destas medidas 

máximo de cinco nenas e nenos 
de 0 a 3 anos en municipios de 
menos de 5000 habitantes. Ini-
ciativas que, concretou, permiten 
ofrecer todas as facilidades para 
que as persoas que decidan 
conformar unha familia no rural 
teñan os mesmos servizos que 
nas cidades.

Así mesmo, sinalou que es-
tes proxectos tamén se estenden 
aos coidados dos maiores para 
o que a Xunta creou proxectos 
como a rede de casas do maior, 
formada actualmente por unha 
trintena, e que funcionan como 
centros de día totalmente 
gratuítos que ofrecen servizos 
preto dos seus fogares. Tamén 
puxo como exemplo o autobús 
de Coidados porta a porta, que 

a creación destes recursos no 
rural, as cales se estenden agora 
para as que xa levan funcionando 
desde os anos 2017 e 2018.

Unha segunda novidade que 
se incorpora e a da obrigatorie-
dade das nenas e nenos que 
acudan á casa niño cumpran o 
calendario de vacinación infantil. 
Tamén se establece que o criterio 
prioritario para a admisión sexa 
o empadroamento no concello e, 
despois, os baremos de renda, a 
situación familiar e a laboral ou 
académica para supostos nos 
que a solicitude de prazas supere 
a oferta dispoñible e o criterio 
do empadroamento no concello 
resulte insuficiente.

leva á Administración autonómi-
ca a amplialas. Así, o Goberno 
galego traballa para que antes do 
remate desta lexislatura o 100% 
dos concellos conten cun recurso 
de conciliación; duplicar o núme-
ro de casas do maior ata chegar 
ás 60 e multiplicar por 10 o 
alcance do autobús de coidados 
porta a porta para que se estenda 
a 200 municipios.

 � Deu conta das medidas levadas a cabo polo Goberno galego na 
conferencia ‘El caso de Galicia: Impulso demográfico en la comu-
nidad de los 30.000 pueblos’

 � Explicou o éxito de programas innovadores como as casas niño, 
as casas do maior, Xantar na casa ou os Coidados porta a porta

A conselleira de Política Social, Fabiola García, participou en Sevilla na xornada El desafío demo-
gráfico en Andalucía: Escenarios presentes y futuros

Documentos	relacionados:

 � Orde do 16 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases 
que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a 
posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Eu-
ropeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa con-
vocatoria para os anos 2019, 2020, 2021 e 2022 (código de 
procedemento BS403C). (DOG nº 142, do 29.07.2019).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190729/
AnuncioG0425-170719-0001_gl.html

 � Orde do 11 de novembro de 2019 pola que se modifica a Orde 
do 17 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases que 
rexerán o procedemento de concesión de axudas para a pos-
ta en marcha de casas niño, parcialmente cofinanciadas polo 
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á 
súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para 
os anos 2018, 2019, 2020 e 2021. (DOG nº 221, do 20.11.2019).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191120/
AnuncioG0425-121119-0002_gl.html

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190729/AnuncioG0425-170719-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191120/AnuncioG0425-121119-0002_gl.html
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A	Xunta	incrementa	o	crédito	do	Bono	Concilia	en	1,1	millóns	de	
euros	para	conceder	a	axuda	a	todas	as	familias	que	o	solicitaron

Santiago de Compostela, 
3 de decembro de 2019.- A 
Xunta de Galicia amplía o crédito 
do Bono Concilia en máis de 1,1 
millóns de euros ata acadar unha 
contía global de 4,6 millóns. Esta 
medida permitirá que neste curso 
2019/2020 as familias beneficia-
das por esta axuda directa sexan 
4100 e que todas as que a soli-
citaron a reciban. Esta iniciativa 
permítelles elixir a escola infantil 
que desexan para os seus fillos e 
fillas a aquelas familias que teñan 
dereito a unha praza pública e 
non accedesen a ela.

O Diario Oficial de Galicia 
(DOG) publica este incremento, que 
ten como obxectivo que reciban 
esta axuda todos os solicitantes 
que cumpran cos requisitos esta-
blecidos na convocatoria. De feito, 
dispoñer de maior marxe orzamen-
taria fará posible que non haxa lista 
de agarda nos centros de atención 
á infancia de 0 a 3 anos.

sempre que non superen o custe 
da praza.

Maior cobertura

O Bono Concilia constitúe un 
recurso máis que a Consellería 
de Política Social pon á disposi-
ción das familias para facilitar a 
conciliación da súa vida persoal, 
familiar e laboral, pois facilita 
o acceso dos nenos e nenas a 
unha praza de escola infantil. Ao 

Ao igual que nesta ocasión, 
xa en convocatorias anteriores 
leváronse a cabo ampliacións 
de crédito neste programa, 
que non ten un límite de gasto 
prefixado para non deixar a 
ningunha familia sen achega no 
caso de que lle corresponda. Con 
esta ampliación, máis de 1.200 
familias se incorporan como 
beneficiarias do Bono Concilia, 
polo que se lles axudará a pagar 
o custo da escola infantil que 
elixiron para as súas fillas e fillos 
desde setembro.

A contía da axuda que 
se percibe por cada praza de 
xornada completa oscila entre 
os 45 euros mensuais para as 
rendas máis altas e os 250 euros 
(con servizo de comedor incluído) 
para as rendas máis baixas. 
Cómpre destacar que o Bono 
Concilia é compatible con outras 
axudas que poidan recibir as 
familias para a mesma finalidade 

respecto, cómpre indicar que na 
actualidade o número de prazas 
en escolas de 0 a 3 anos que 
dependen da Xunta de Galicia 
ou nas que participa a Adminis-
tración autonómica son máis de 
25.000, máis do dobre que en 
2009.

Esta cifra sitúa a Galicia nun-
ha ratio de cobertura do 44%, 
once puntos por riba da mínima 
aconsellada pola Unión Europea.

 � Os fondos desta iniciativa aumentan ata os 4,6 millóns de euros 

para que 4100 familias se beneficien da axuda

 � Desta maneira conséguese unha lista de agarda cero no curso 

2019/2020

Documentos	relacionados:

 � Orde do 29 de maio de 2019 pola que se regulan as axudas 
económicas para a atención da primeira infancia en escolas 
infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do pro-
grama Bono concilia, e se procede á súa convocatoria para o 
curso 2019/20. (DOG nº 110, do 12.06.2019).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190612/
AnuncioG0425-290519-0001_gl.html

 � Orde do 28 de novembro de 2019 pola que se fai público o 
incremento do crédito das axudas previstas na Orde do 29 de 
maio de 2019 pola que se regulan as axudas económicas para 
a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sos-
tidas con fondos públicos a través do programa Bono concilia, 
e se procede á súa convocatoria para o curso 2019/20. (DOG nº 
230, do 03.12.2019).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191203/
AnuncioG0425-281119-0003_gl.html

http://www.bonoconcilia.gal/

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190612/AnuncioG0425-290519-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191203/AnuncioG0425-281119-0003_gl.html
http://www.bonoconcilia.gal/
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As	escolas	infantís	de	Galicia	serán	gratuítas	para	o	segundo	fillo	e	
sucesivos	a	partir	do	1	de	abril

Santiago de Compostela, 
7 de xaneiro de 2020.- O presi-
dente do Goberno galego, Alberto 
Núñez Feijóo, confirmou que Ga-
licia iniciará neste 2020 a univer-
salización da educación infantil, 
que permitirá que a partir do 1 de 
abril as escolas infantís de 0 a 3 
anos sexan gratuítas para todas as 
familias galegas para os segundos 
fillos e sucesivos. Feijóo fixo este 
anuncio durante unha visita ás 
instalacións da escola infantil de 
Santa Susana, en Santiago, un 
edificio histórico que a Xunta re-
modelou cun investimento de 1,3 
millóns de euros.

Alí, o presidente da Xunta 
precisou que a gratuidade para 
os segundos fillos e sucesivos 
implantarase tanto nas 173 esco-
las públicas da Xunta como nas 
260 escolas infantís privadas e 
de iniciativa social, tanto nas que 
xa están concertadas a día de 
hoxe como nas que non o están. 
Destas últimas, as que desexen 
voluntariamente adherirse a esta 
medida contarán co apoio econó-
mico do Goberno galego.

Esta iniciativa, pioneira e sen 
precedentes en toda España, be-
neficiará ás familias duns 12.500 
nenos. Feijóo explicou que para 
levala a cabo a Xunta investirá 
neste 2020 máis de 14 millóns 
de euros.

Ademais, a partir do próximo 
curso o Goberno galego tamén 
achegará fondos para facilitar 

prazas públicas ata chegar ás 
25.000; introduciu un servizo de 
proximidade e calidade nas zonas 
rurais coas 75 primeiras casas 
niño, que este ano se estenderán 
ao 100% dos concellos galegos 
máis pequenos; e reforzou pres-
tacións como o Bono Concilia 
para que as familias que non 
accedan a unha praza pública 
poidan escoller escola infantil.

que as escolas infantís municipais 
poidan introducir a gratuidade 
para os segundos fillos e sucesi-
vos. Para acollerse a este bene-
ficio, será preciso que o concello 
en cuestión non teña débedas co 
Consorcio Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar, en relación 
coa obriga de cofinanciar as es-
colas infantís e centros de día.

Gratuidade da atención 
infantil no rural

Ao longo da súa interven-
ción, Feijóo recordou que esta 
vocación de Galicia de converter-
se en referente na gratuidade da 
atención aos nenos desde os seus 
primeiros pasos non é novidosa, 
xa que desde 2016 as familias 
que viven en concellos de menos 
de 5.000 habitantes xa teñen ac-
ceso a un servizo 100% gratuíto 
coas casas niño.

Durante á visita á escola 
infantil de Santa Susana, na que 
se educan máis de 60 nenas e ne-
nos, Feijóo agradeceu o traballo 
e o compromiso das profesionais 
destes centros, que son un piar 
fundamental na aposta de Galicia 
por unha educación infantil con 
vocación de excelencia.

O presidente do Goberno 
galego concluíu incidindo no 
compromiso da Xunta cunha 
educación infantil de calidade e 
coa conciliación da vida familiar 
e laboral. Nesta liña, lembrou que 
a Xunta duplicou desde 2009 as 

Por último, lembrou que no 
primeiro trimestre deste ano a 
Xunta de Galicia levará ao Par-
lamento autonómico a primeira 
Lei de impulso demográfico de 
España, que incluirá, entre outras 
iniciativas, medidas para dar un 
novo pulo á conciliación, coa am-
pliación dos horarios das escolas 
públicas infantís. 

 � A gratuidade implantarase tanto nas escolas infantís públicas 
da Xunta como nas concertadas e tamén nas privadas e de ini-
ciativa social que desexen acollerse

 � Feijóo recalca que esta iniciativa, pioneira e sen precedentes 
en toda España, beneficiará a 12.500 nenas e nenos e ás súas 
familias

 � A Xunta investirá neste 2020 máis de 14 millóns para introducir 
esta medida

 � A partir do vindeiro curso 2020/2021, o Goberno galego tamén 
achegará fondos para que as escolas infantís municipais intro-
duzan tamén a gratuidade para segundos fillos e sucesivos

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, visitou a escola infantil compostelá de Santa 
Susana, rehabilitada cun investimento de 1,3 millóns de euros

Documentos	relacionados:

 � Escolas infantís.

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/familia-e-infancia/
escolas-infantis

 � As nenas e nenos galegos nados a partir do de xaneiro xa te-
ñen dereito á Tarxeta Benvida mellorada da Xunta.

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/46059/
nenas-nenos-galegos-nados-partir-xaneiro-tenen-dereito-
tarxeta-benvida-mellorada

https://politicasocial.xunta.gal/es/recursos/planes-y-programas/
tarxeta-benvida

 � A Xunta incrementa os fondos para conceder a máis de 1.700 
familias a prestación económica por fillas e fillos menores de 
tres anos.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191230/
AnuncioG0425-231219-0001_gl.pdf

https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/axudas/orde-do-
20-de-marzo-de-2019-pola-que-se-establecen-bases-polas-
que-se-rexera

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/familia-e-infancia/escolas-infantis
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/46059/nenas-nenos-galegos-nados-partir-xaneiro-tenen-dereito-tarxeta-benvida-mellorada
https://politicasocial.xunta.gal/es/recursos/planes-y-programas/tarxeta-benvida
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191230/AnuncioG0425-231219-0001_gl.pdf
https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/axudas/orde-do-20-de-marzo-de-2019-pola-que-se-establecen-bases-polas-que-se-rexera
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A	Xunta	e	a	Fundación	Amancio	Ortega	colaborarán	para	poñer	en	
marcha	sete	novos	Centros	Públicos	de	Atención	Integral	ás	Persoas	

Maiores	nas	principais	cidades	de	Galicia

Santiago de Compostela, 
13 de setembro de 2019.-O 
presidente da Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, presidiu o acto de 
sinatura do convenio de colabo-
ración entre a Consellería de Po-
lítica Social e a Fundación Aman-
cio Ortega (FAO), co obxectivo 
de poñer en marcha sete novos 
centros públicos de atención inte-
gral ás persoas maiores. Asinaron 
o documento a vicepresidenta 
primeira da FAO, Flora Pérez 
Marcote, e a conselleira da área, 
Fabiola García.

A Fundación Amancio Or-
tega levará a cabo e financiará 
de xeito íntegro a construción 
dos sete inmobles, así como o 
seu equipamento completo, cun 
investimento inicialmente esti-
mado en 90 millóns de euros, 
converténdose no maior proxecto 
singular da historia da entidade. 
Tal e como salientou Feijóo, “o 
mecenado desta institución per-
mite descargar ás arcas públicas 
dun importante investimento, 
cuxa contía seguirá encadrada 
no ámbito social, pero poderá 
reorientarse a outros fins”.

Os sete centros públicos 
de atención integral ás persoas 
maiores incorporaranse á rede 
pública autonómica. En total, 
ofrecerán 900 prazas residen-
ciais: 150 en Vigo e na Coruña 
e 120 en Ourense, Lugo, Santia-
go, Pontevedra e Ferrol. O seu 

funcionamento diario permitirá 
a creación de máis de 800 em-
pregos directos no sector da 
atención aos maiores.

Atención ás persoas maiores 
para a década de 2020

Feijóo gabou o compromiso 
social da Fundación Amancio 
Ortega, que xa financiou a cons-
trución de seis escolas infantís 
públicas, dous centros interxera-
cionais en Ourense e Arteixo, e 

 � A FAO asumirá de maneira directa a construción dos inmobles 
e a dotación do equipamento necesario para o inicio da súa 
actividade, cun investimento inicialmente estimado en 90 mi-
llóns de euros

 � Os sete Centros Públicos de Atención Integral ás Persoas 
Maiores, que se integrarán na rede pública autonómica, ofre-
cerán 900 prazas residenciais e crearán máis de 800 empregos 
directos

 � Feijóo gaba o compromiso social da FAO e avanza que as re-
sidencias, que serán as mellores de Europa, “ofrecerán unha 
atención asistencial con vocación de excelencia”, nuns edifi-
cios deseñados polo estudio galego Elsa Urquijo Arquitectos 

a nova sede da Real Institución 
Benéfico-Social Padre Rubinos 
na Coruña, e fixo importantes 
doazóns á diagnose e tratamento 
do cancro nos hospitais públicos, 
entre outras actuacións. A cola-
boración entre a FAO e a Xunta 
é “unha mostra da vocación 
altruísta que late no seo da so-
ciedade galega, tanto no sector 
público como nas súas entidades 
privadas”, indicou.

Referíndose ás sete futuras 
residencias públicas, o presiden-
te do Goberno galego apuntou 
que “ofrecerán unha atención 
asistencial con vocación de 
excelencia”, que as levará a ser 
as mellores de Europa, nuns 
edificios deseñados polo estudo 
galego Elsa Urquijo Arquitectos. 
“A atención ás persoas maiores 
de Galicia dá un paso máis na 
procura da excelencia e demostra 
que está preparada para abordar 
os retos da década de 2020”, 
subliñou.

O vicepresidente executivo 
da Fundación Amancio Ortega, 
José Arnau, agradeceu en nome 
da institución a confianza deposi-
tada nela, e subliñou a importan-
cia de colaborar co maior esforzo 
posible para mellorar a calidade 
de vida dos nosos maiores.

Pola súa banda, a conselleira 
de Política Social enmarcou esta 
nova colaboración dentro da 
aposta que está a facer Galicia 
para ampliar e modernizar a rede 
pública de atención ás persoas 
maiores. As 900 novas prazas 
que se crearán nas sete princi-
pais cidades de Galicia contarán 
con servizos innovadores como 
as unidades psicoxeriátricas, 
especializadas na abordaxe do 
Alzhéimer e outras demencias. 
Fabiola García lembrou que, os 
últimos 10 anos, a comunidade 
autónoma incrementou un 42% 
o número de prazas públicas para 
maiores, ata chegar ás 8.000.

O presidente Feijóo presidiu a sinatura do convenio entre a FAO e a Consellería de Política Social
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A	Xunta	reforzará	o	Servizo	de	Axuda	no	Fogar	para	atender	a	2.100	
persoas	maiores	dependentes	máis	nos	próximos	meses

Santiago de Compostela, 
5 de decembro de 2019.- O 
responsable do Goberno galego, 
Alberto Núñez Feijóo, avanzou, 
na rolda de prensa do Consello 
da Xunta, o lanzamento inmedia-
to dun Plan de reforzo do servizo 
de axuda no fogar que permitirá 
atender nos próximos meses a 
2.100 persoas maiores depen-
dentes máis por toda Galicia e 

disposición das persoas maiores 
para seren atendidas nas súas 
casa cando comezan a necesitar 
apoio. Entre os que figuran: as 
axudas para coidados na contor-
na familiar, o xantar na casa en 
1.300 fogares, a teleasistencia 
para 5.400 persoas ou o propio 
Servizo de Axuda no Fogar.

Finalmente, incidiu en que 
a través do referido Servizo de 

crear preto de 670 postos de 
traballo no ámbito social. Cun in-
vestimento de preto de 5 millóns 
de euros que se suma aos 76,4 
millóns de euros orzados para 
cumprir en 2020 coa prestación 
do dito servizo.

A continuación e a modo 
de balance, Feijóo enumerou 
o amplo catálogo de recursos 
que o Goberno galego pon á 

Axuda no Fogar, que xestionan 
os concellos, pero financia nunha 
parte moi importante a Xunta 
de Galicia, reciben actualmente 
atención profesional 24.000 ga-
legos e galegas en situación de 
dependencia, en torno ao 40% 
do total de persoas que reciben 
unha prestación ou servizo da Lei 
de dependencia.

Política	Social	multiplicará	por	dez	o	alcance	do	autobús	de	Coidados	
porta	a	porta	para	chegar	a	200	concellos

Santiago de Compostela, 
4 de decembro de 2019.- A 
conselleira de Política Social, Fa-
biola García, explicou esta tarde 
no Parlamento galego os resul-
tados do programa de Coidados 
porta a porta impulsado este 
ano polo Executivo autonómico. 
Un servizo que achega revisións 

Goberno galego ampliará o vin-
deiro ano a ruta do seu autobús 
ata multiplicala por dez e chegar 
a 200 concellos de Galicia.

Fabiola García lembrou que 
o obxectivo da Xunta de Galicia 
é ofrecer servizos de calidade 
ao maior número de maiores alí 
onde eles prefiran. Neste sentido 
salientou que son os propios 
usuarios os que demandan aten-
cións nos seus propios domicilios 
e por iso, o Executivo autonómico 
continuará impulsando iniciativas 
que permitan ofrecer coidados 

de optometría, podoloxía, esti-
mulación da memoria e outras 
prestacións ás persoas maiores 
que viven no rural.

A conselleira sinalou que 
durante o 2019 esta iniciativa 
atendeu a máis de 2.100 persoas 
de 20 concellos do rural. Ante a 
boa acollida deste proxecto o 

sen que os usuarios teñan que 
desprazarse.

Exemplo diso é o Servizo de 
Axuda no Fogar, que no próximo 
ano chegará a 24.000 usuarios; 
o programa Xantar na Casa, que 
leva comida os sete días da se-
mana a preto de 200 concellos; 
o servizo de Teleasistencia que 
beneficia a 6.000 usuarios na 
nosa Comunidade ou a rede de 
casas do maior, pequenos centros 
de día no rural que chegarán a 60 
no próximo ano.

 � Durante o 2019 foron atendidas máis de 2.100 persoas de 20 
concellos diferentes dentro desta iniciativa

 � Este proxecto achega revisións en optometría, podoloxía, estimu-
lación da memoria e outros servizos de apoio persoal aos maio-
res que viven no rural

https://www.youtube.com/watch?v=MUFPgIw5Nio Documentos	relacionados:

 � Servizo de Teleasistencia.

https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/plans-e-
programas/programa-de-teleasistencia-da-comunidade-
autonoma-galega

 � Programa Xantar na casa.

http://www.igualdadebenestar.org/interior.php?txt=arbore_
web20&lg=gal

 � Rede de casas do maior. Orde do 24 de agosto de 2018 pola 
que se regulan as bases que rexerán o procedemento de con-
cesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior e 
se convocan en réxime de concorrencia competitiva para os 
anos 2018 e 2019. (DOG nº 171, do 07.09.2018).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180907/
AnuncioG0425-290818-0001_gl.html

https://www.youtube.com/watch?v=MUFPgIw5Nio
https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/plans-e-programas/programa-de-teleasistencia-da-comunidade-autonoma-galega
http://www.igualdadebenestar.org/interior.php?txt=arbore_web20&lg=gal
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180907/AnuncioG0425-290818-0001_gl.html
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Feijóo	afirma	que	Galicia	seguirá	sustentando	o	seu	compromiso	coa	
discapacidade	en	feitos	e	con	máis	fondos	ca	nunca:	115	M	de	euros	en	
2020	para	facer	fronte	ás	súas	necesidades	e	de	cara	á	plena	inclusión

Oleiros (A Coruña), 13 
de decembro de 2019.- O 
presidente do Goberno galego, 
Alberto Núñez Feijóo, afirmou 
que Galicia seguirá sustentando 
o seu compromiso coa disca-
pacidade en feitos e con máis 
fondos ca nunca: 115 millóns de 
euros en 2020, para facer fronte 
ás necesidades das persoas con 
discapacidade e as súas familias 
e de cara á plena inclusión.

“Estamos a falar dun 77% 
máis do que investía o Executivo 
autonómico en discapacidade no 
ano 2009”, recordou, afirmando 
que a Xunta seguirá apoiando ás 
entidades, para que poidan pres-
tar cada vez mellor o seu labor 
imprescindible; reforzando a rede 
galega de atención temperá, cuxo 
orzamento se incrementa en máis 
dun 45% no vindeiro ano; e con-
tando cos fondos necesarios para 
levar á práctica o primeiro Decreto 
de concerto social de Galicia que 
permitirá axilizar e flexibilizar a 
creación de recursos públicos alá 
onde se necesiten, ademais de 
outorgar prioridade ás entidades 
sociais nos ámbitos onde teñen 
unha traxectoria que as avala.

Así mesmo, salientou que a 
Comunidade é unha das auto-
nomías que máis aposta polas 
prestacións públicas de asistente 
persoal, ás que destina unha con-
tía récord de ata 1.700 euros ao 

asociación, que presta servizo a 
máis de 300 persoas, foron pio-
neiros en moitos sentidos: en ser 
a primeira entidade deste ámbito 
inscrita no Rexistro de Asociación 
de toda Galicia; en apostar pola 
educación especial, axeitada ás 
características de cada un, coa 
apertura hai 55 anos do colexio 
Nosa Señora de Lourdes; e en 
ofrecer ás persoas con discapa-
cidade alternativas de lecer e 
formación para desenvolverse 
profesionalmente.

Feijóo concluíu resaltando o 
inmenso traballo que desenvol-
ven as entidades de atención á 
discapacidade para loitar contra 
a sobreprotección e a condescen-
dencia, e para loitar contra o des-
leixo e a despreocupación, xa que 
moitas persoas con discapacida-
de teñen necesidades específicas 
de apoio ás que é necesario facer 
fronte. E incidiu na importancia 
de seguir sumando os compro-
misos da sociedade civil e das 
Administracións públicas. 

mes; incrementou un 25% máis 
nos últimos dez anos o número 
de prazas públicas de atención 
á discapacidade, ata chegar ás 
5.400; e puxo en marcha o plan 
de rescate ás federacións de disca-
pacidade, dotado con 3,6 millóns, 
para axudar a afrontar o impacto 
do novo convenio colectivo e para 
evitar máis de 400 despidos.

“E investimos 40 millóns 
de euros cada ano en emprego 
inclusivo”, engadiu, referíndose 
tamén ás dúas primeiras opo-
sicións específicas de acceso á 
Administración para persoas con 
discapacidade intelectual e á pri-
meira convocatoria do Sergas con 
30 prazas de celador.

Durante o acto de apertura 
da nova residencia de Aspronaga, 
Martín Pou, en Oleiros, Feijóo ase-
verou que esta nova infraestrutura 
pon á disposición 15 novas prazas 
financiadas ao 100% pola Xunta. 
E agradeceu a implicación da 
Fundación Amancio Ortega que 
destinou 1,5 millóns para a cons-
trución deste edificio, que combi-
na comodidade, modernidade e 
funcionalidade, así como o labor 
de Aspronaga, unha das maiores 
entidades de atención á discapa-
cidade intelectual da comunidade, 
e das 70 persoas voluntarias que 
colaboran coa entidade.

O presidente do Executi-
vo galego salientou que esta 

 � Afirma que a Xunta seguirá apoiando ás entidades; reforzando 
a rede galega de atención temperá, e contando cos fondos ne-
cesarios para levar á práctica o primeiro Decreto de concerto 
social de Galicia

 � Salienta que a Comunidade é unha das autonomías que máis 
aposta polas prestacións públicas de asistente persoal, ás que 
destina unha contía récord de ata 1.700 euros ao mes

 � Recorda que nos últimos dez anos incrementouse un 25% máis 
o número de prazas públicas de atención á discapacidade, ata 
chegar ás 5.400

 � En relación á nova residencia, agradece a implicación da Fun-
dación Amancio Ortega que construíu o edificio, así como o 
labor de Aspronaga e das 70 persoas voluntarias que colabo-
ran coa entidade

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/discapacidade

O presidente da Xunta participou na apertura da nova residencia de Aspronaga, Martín Pou, en 
Oleiros, unha obra que pon a disposición 15 novas prazas financiadas ao 100% pola Administra-

ción autonómica

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/discapacidade


Páxina 12

Boletín Informativo de Política Social

Actualidade

A	poboación	galega	que	peor	o	está	a	pasar	diminúe	nun	60%	nesta	
lexislatura

 Santiago de Compostela, 
20 de novembro de 2019.- A 
conselleira de Política Social, 
Fabiola García, asegurou no Par-
lamento de Galicia que o número 
de persoas con carencia material 
severa descendeu nun 60% nes-
ta lexislatura, ao pasar de 4,1% 
en 2016 a 1,6%, catro puntos 
menos que a media española. 
Estes datos reflicten que cada vez 
hai menos galegas e galegos en 
situación de pobreza, segundo 
a última Enquisa de condicións 
de vida do Instituto Nacional de 
Estatística (INE).

Na súa intervención, Fabiola 
García atribuíu estes avances na 

na ratio de pobreza económica e 
composta maioritariamente polo 
volume de persoas que se sitúa 
por debaixo do 60% da media de 
ingresos a nivel nacional. En Ga-
licia esta taxa está no 23%, unha 
cifra dous puntos por debaixo da 
que había en 2008 nun contexto 
de bonanza económica antes da 
crise e de maior dispoñibilidade 
orzamentaria. Así mesmo, con 
este 23% a nosa comunidade 
sitúase tres puntos por debaixo 
da media nacional.

Contratos laborais para per-
ceptores da Risga

A conselleira de Política 
Social apuntou que estes datos 
poñen de manifesto que Galicia 
está a avanzar na atención ás 
persoas en situación ou risco de 
vulnerabilidade social. De feito, 
hoxe na comunidade hai un 15% 
menos de perceptores da Risga 
que ao comezo da lexislatura. Ao 
respecto desta renda de inclusión 
apuntou que o vindeiro ano a 
Xunta destinará a esta prestación 

loita contra a pobreza e a exclu-
sión á situación de estabilidade 
económica e política que ten 
Galicia, o que beneficia directa-
mente á poboación que mais o 
necesita. Neste sentido, destacou 
outro indicador do Instituto Ga-
lego de Estatística (IGE) segundo 
o cal os fogares con moitas 
dificultades para chegar a fin de 
mes diminuíron ata o 5,2% no 
terceiro trimestre deste ano, unha 
baixada de máis de tres puntos 
con respecto ao trimestre anterior 
e que supón o mellor resultado 
de toda a serie histórica.

Tamén se referiu á taxa Aro-
pe, baseada fundamentalmente 

64 millóns de euros, tres veces 
máis que en 2009. Ademais, ex-
plicou que as melloras introduci-
das este ano na Risga fixeron que 
máis de 300 persoas xa estean a 
saír progresivamente dela para 
asinar un contrato de traballo.

Fabiola García mencionou 
outras accións que se están a 
levar a cabo no eido da inclusión 
como o primeiro Plan de atención 
ás persoas sen fogar; programas 
contra a pobreza infantil como a 
Caixa ProInfancia; o complemen-
to autonómico extraordinario en 
favor das persoas con pensións 
non contributivas ou o programa 
Reconduce contra os desafiuza-
mentos.

Así mesmo, garantiu que o 
Executivo autonómico seguirá a 
traballar, da man dos concellos e 
das entidades sociais, para ache-
gar o benestar a todos os fogares 
galegos sen excepción. De feito, o 
orzamento de 2020 destina 120 
millóns de euros para combater 
a pobreza e a exclusión, un 73% 
máis que hai unha década.

 � O número de galegas e galegos con carencia material severa si-
túase no 1,6%, fronte ao 5,4% da media española

 � A porcentaxe de fogares con dificultades para chegar a fin de 
mes baixa ata o 5,2%, o mellor dato de toda a serie histórica

 � Descenden nun 15% as persoas beneficiarias da Risga con res-
pecto ao inicio da lexislatura e xa son 300 aquelas que deixan 
esta prestación para asinar un contrato de traballo

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/inclusion-social

A conselleira de Política Social, Fabiola García, explicou no Pazo do Hórreo os avances acadados 
nos últimos anos en materia de inclusión 

Documentos	relacionados:

 � Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) 
(renta año anterior a la entrevista).

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10011&L=0

 � Fogares segundo o grao de dificultade para chegar a fin de 
mes. Galicia.

http://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=3385&paxina=
001&c=0205015l

 � Renda de inclusión social de Galicia (RISGA).

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/inclusion-social/
axudas-e-prestacions/renda-de-inclusion-social-de-galicia-
risga

 � Plan de Atención de Persoas sen Fogar en Galicia 2019-2023.

https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/plans-e-
programas/plan-de-atencion-de-persoas-sen-fogar-en-
galicia-2019-2023

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/inclusion-social
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10011&L=0
http://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=3385&paxina=001&c=0205015l
https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/inclusion-social/axudas-e-prestacions/renda-de-inclusion-social-de-galicia-risga
https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/plans-e-programas/plan-de-atencion-de-persoas-sen-fogar-en-galicia-2019-2023
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Europa	premia	a	Galicia	polo	seu	traballo	a	prol	da	inclusión	social

social dos exreclusos unha vez 
saen do centro penitenciario.

A candidatura de Galicia im-
púxose a outras catro de toda Eu-
ropa: o concello de Hafnarfjörour, 
en Islandia; o consello de servizos 
sociais de Irlanda do Norte; a 
entidade escocesa Action for 
Children e Social Care Wales, do 
País de Gales.

A conselleira agradeceu ao 
equipo da Rede social europea o 
seu recoñecemento a un progra-
ma que, desde o ámbito rexional, 
impulsa melloras na inclusión so-
ciolaboral dos internos en centros 
penitenciarios. Coincidindo coa 
celebración do Día da Constitu-
ción, Fabiola García lembrou que 
é a propia Carta Magna a que 
recolle a obriga das administra-
cións de ofrecer aos cidadáns 
todo o apoio social que preci-
san, especialmente a aqueles 
máis vulnerables. Neste sentido, 
apuntou que “os servizos sociais 

non poden ofrecer solucións do 
século XX a problemas do século 
XXI”.

No ano 2010 o proxecto Nel-
son Mandela xa fora recoñecido, 
esta vez por parte do Ministerio 
do Interior, coa Medalla de Prata 
ao Mérito Social Penitenciario. Un 

ano despois recibiu a visita do, 
daquela, comisario de Asuntos 
Sociais da Unión Europea, Lázslo 
Andor. Ao longo destes dez anos, 
este programa pioneiro conver-
teuse nun referente europeo, tal 
e como se evidencia con este 
galardón.

Bruxelas, 6 de decembro 
de 2019.- A conselleira de Políti-
ca Social, Fabiola García, recolleu 
en Bruxelas o Premio Europeo de 
Servizos Sociais (European Social 
Services Awards) polo programa 
Nelson Mandela, que facilita a 
reinserción sociolaboral da po-
boación reclusa. Esta iniciativa 
leva dez anos funcionando no 
cárcere de Teixeiro, na Coruña, 
durante os que axudou a máis 
de 1.100 persoas a reconstruír 
as súas vidas despois de saír 
de prisión. Nos vindeiros meses 
estenderase tamén ao centro 
penitenciario da Lama.

A Rede social europea (Euro-
pean Social Network) galardoou 
o éxito do Nelson Mandela como 
práctica colaborativa, xa que con-
ta coa colaboración de Institu-
ciones Penitenciarias, que facilita 
o módulo onde se desenvolve o 
programa, e das administracións 
locais, que fan o seguimento 

 � A Rede social europea galardoa o programa Nelson Mandela 
de inserción penitenciaria

 � A candidatura galega impúxose a outras catro de toda Europa, 
provenientes de Islandia, Irlanda do Norte, Escocia e Gales

A	Xunta	aproba,	un	ano	máis,	o	complemento	extraordinario	de	206	
euros	para	os	38.500	perceptores	das	pensións	máis	baixas

Santiago de Compostela, 
12 de decembro de 2019.- O 
presidente do Goberno galego, 
Alberto Núñez Feijóo, informou 
da aprobación do complemento 
extraordinario de 206 euros para 
os perceptores das pensións 
máis baixas. Un complemento 
do que se beneficiarán 38.500 
galegas e galegos perceptores 
de pensións non contributivas, 
do Fondo de Asistencia Social 
e do Subsidio de Garantía de 
Ingresos Mínimos.

Sobre este punto, Feijóo des-
tacou a importancia desta axuda 

que o novo decreto da Risga, 
que se aprobou a principios des-
te ano e supuxo: un incremento 
de contías, a flexibilización dos 

que beneficia a un colectivo que o 
necesita especialmente e lembrou 
que non todas as Comunidades 
Autónomas a manteñen ao non 
ser obrigatoria a súa existencia.

Ademais, explicou que estes 
206 euros serán ingresados de oficio 
e abonados nun único pagamento 
nos dez primeiros días do mes de 
xaneiro. Así se reflicte nos orzamen-
tos de 2020 que contemplan unha 
partida destinada a esta finalidade.

En definitiva, a Xunta volve 
demostrar o seu compromiso 
coas persoas que máis o nece-
sitan, na mesma liña, engadiu, 

requisitos de vivenda e o reforzo 
do potencial desta renda social 
como ponte cara ao mercado 
laboral.

A conselleira de Política Social, Fabiola García, asistiu no Comité das Rexións á cerimonia de entre-
ga dos Premios Europeos de Servizos Sociais

Documentos	relacionados:

 � Decreto 157/2019, do 12 de decembro, polo que se establecen 
axudas sociais de carácter extraordinario, a favor de pensio-
nistas de xubilación e invalidez, na súa modalidade non contri-
butiva, a favor de persoas perceptoras das pensións do fondo 
de asistencia social e das persoas beneficiarias do subsidio de 
garantía de ingresos mínimos (DOG, núm. 242 do 20.12.2019).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191220/
AnuncioG0425-181219-0003_gl.pdf

Documentos	relacionados:

 � Vis a Vis: Revista do Módulo 1 “Nelson Mandela”. Centro Peni-
tenciario de Teixeiro | Núm. 9, 2018

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/
publicacion/maqueta_vis_a_vis_no_9.pdf

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191220/AnuncioG0425-181219-0003_gl.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/maqueta_vis_a_vis_no_9.pdf
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A	Xunta	porá	en	marcha	o	programa	‘Voluntariado	no	Camiño’	para	
informar	aos	peregrinos	sobre	o	patrimonio	cultural	e	os	servizos	de	

cada	zona

Padrón (A Coruña), 27 de 
novembro de 2019.- A Xunta 
de Galicia porá en marcha o pro-
grama Voluntariado no Camiño 
coa finalidade de informar aos 
peregrinos do patrimonio cultural 
e dos servizos existentes en cada 
zona. A conselleira de Política 
Social, Fabiola García, e o de Cul-
tura e Turismo, Román Rodríguez, 
asinaron un convenio no Santua-
rio da Escravitude que permite o 
desenvolvemento do programa.

Voluntariado no Camiño 
procura enriquecer a viaxe dos 
peregrinos que realizan o Camiño 
de Santiago, achegándolles in-
formación que precisen, e á vez, 
dar a oportunidade ás persoas 
voluntarias de ser embaixadoras 
das rutas xacobeas, ao tempo 
que adquiren novas habilidades 
e coñecementos a través dunha 
experiencia única. De inicio, este 
programa aplicarase no Camiño 
Francés, no Portugués e na Vía da 
Prata, para despois estenderse a 
todas as rutas.

Esta proposta permitirá a 
apertura de igrexas e monumen-
tos que reflicten a riqueza do 
legado histórico e relixioso do 
Camiño, e que con anterioridade 
non estaban accesibles aos cami-
ñantes. Ademais, promocionará 
o patrimonio cultural existente 
como castros, cruceiros, lavadoi-
ros ou mámoas, e informará aos 
peregrinos dos servizos dos que 
dispoñen na súa andaina tales 
como albergues, oficinas de in-
formación ou centros de saúde.

Román Rodríguez salien-
tou que este é un proxecto que 
recolle á perfección os valores 
do Camiño de Santiago e que 

encaixa cos obxectivos fixados 
no Plan estratéxico do Xacobeo 
21, a folla de ruta do Goberno 
autonómico para a celebración 
do vindeiro Ano Santo. “Por un 
lado esta iniciativa enmárcase 
no noso obxectivo de fomentar 
a participación e a implicación de 
toda a sociedade na celebración 
do Xacobeo e por outro implica 
ao voluntariado na difusión e 
concienciación do retorno cultu-
ral e social do Camiño”, explicou.

O Goberno galego abrirá nas 
vindeiras semanas un formulario 
de inscrición para que todo aquel 
que queira participar en Volunta-
riado no Camiño poida anotarse. 
Para ser voluntario haberá que 
realizar un curso de formación, 
ben en liña ou presencial, coa 
finalidade de que se adquiran os 
coñecementos necesarios. Será a 
Xunta de Galicia a que sufrague 
os diferentes gastos de manu-
tención, seguro, transportes, así 
como o material que se precise.

Autobús do voluntariado

Fabiola García quixo dar as 
grazas a todas as persoas volun-
tarias que fan posible programas 
como Voluntariado no Camiño e 
que converten a Galicia na comu-
nidade máis solidaria de España. 
Ademais, recordou que o 5 de 
decembro será o Día Internacio-
nal do Voluntariado e para con-
memoralo o Goberno galego ten 
en marcha diferentes actividades, 
como o autobús Engánchate 
ao voluntariado, que percorre 
a comunidade informando dos 
programas e medidas en materia 
de voluntariado que están á dis-
posición de todas as persoas.

 � Permitirá que os camiñantes coñezan na súa viaxe igrexas, 
castros ou mámoas; así como ofrecerlles información de inte-
rese sobre albergues, centros de saúde ou oficinas de turismo

 � As primeiras rutas nas que se aplicará será o Camiño Francés, 
o Portugués e a Vía da Prata

http://www.voluntariadogalego.org/web/

A conselleira de Política Social, Fabiola García, e o de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, 
asinaron un convenio no Santuario da Escravitude

Documentos	relacionados:

 � Día Internacional do Voluntariado.

https://www.un.org/es/observances/volunteer-day

http://www.voluntariadogalego.org/web/index.
php?mod=inf&idc=13

 � Plan Estratéxico do Xacobeo 2021.

https://www.caminodesantiago.gal/osdam/filestore/1/8/0/5
/2_5a5fc6e9ac2518f/18052_80e095ab4232eae.pdf

https://www.un.org/es/observances/volunteer-day
http://www.voluntariadogalego.org/web/index.php?mod=inf&idc=13
https://www.caminodesantiago.gal/osdam/filestore/1/8/0/5/2_5a5fc6e9ac2518f/18052_80e095ab4232eae.pdf
http://www.voluntariadogalego.org/web/
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Feijóo	avanza	a	posta	en	marcha	do	Plan	estratéxico	de	xuventude	
2019-2021,	dotado	con	410	millóns,	para	xerar	máis	e	mellores	

oportunidades	en	ámbitos	como	o	emprego,	a	formación	ou	o	rural

 Santiago de Composte-
la, 13 de xuño de 2019.- O 
presidente do Goberno galego, 
Alberto Núñez Feijóo, avanzou, 
na rolda de prensa do Consello, 
a posta en marcha do Plan estra-
téxico de xuventude 2019-2021, 
dotado con 410 millóns de euros, 
para xerar máis e mellores opor-
tunidades en ámbitos como o 
emprego, a formación ou o rural.

“Estamos a falar de 125 
medidas para actuar en seis 
ámbitos prioritarios co obxectivo 
claro de mellorar as capacidades 
e habilidades da mocidade no 
presente e para que a xente nova 
poida ter máis oportunidades 

lugar, crearanse os Premios 
Talento Mozo, para distinguir e 
recoñecer carreiras de éxito da 
mocidade galega en diferentes 
ámbitos.

Outras medidas que se porán 
en marcha están centradas no ac-
ceso á vivenda, cunha oficina de 
emancipación xuvenil virtual para 
informar sobre as opcións que 
existen en materia de vivenda e 
emprego ou a saúde e deporte, 
con accións orientadas a crear 
unha cultura da vida saudable 
desde as idades máis temperás.

No ámbito da participación e 
asociacionismo, cómpre salientar 
a extensión progresiva das activi-
dades de lecer e tempo libre ao 
longo de todo o ano, para evitar 
que queden restrinxidas aos me-
ses de verán. “E, por outra banda, 
poremos en marcha o programa 
Foro Xove, encontros periódicos 
entre os responsables públicos e 
persoas mozas para favorecer a 

no futuro”, dixo, subliñando 
que estas actuacións estarán 
distribuídas en 12 eixes, entre 
os que destacou o emprego, coa 
creación de novas axudas para 
obter o permiso de condución B 
ou C e o reforzo de programas 
como Emprural, para facilitar a 
inserción laboral da mocidade 
na economía rural.

Así mesmo, impulsarase a 
iniciativa Talento Mozo, con dous 
alicerces principais: obradoiros 
e charlas protagonizados por 
galegos novos que destaquen 
nalgunha área, para que sirvan 
de referentes e exemplo para ou-
tras persoas novas; e, en segundo 

interactuación entre ambos co-
lectivos; así como a creación dun-
ha liña especial do programa Ini-
ciativa Xove -que financia con ata 
5.000 euros a posta en marcha 
de ideas innovadoras- centrada 
na promoción e dinamización do 
Camiño de Santiago e o Xacobeo 
2021”, engadiu.

Así mesmo, o presidente da 
Xunta destacou o impulso do 
voluntariado, centrado no Ca-
miño de Santiago; a mobilidade, 
coa xa anunciada ampliación da 
Tarxeta Xente Nova para todos os 
autobuses interurbanos; ademais 
do compromiso de seguir impul-
sando medidas encamiñadas a 
potenciar o uso do galego entre a 
mocidade, a igualdade e o medio.

O texto continuará a súa tra-
mitación co traslado ao Comité 
Galego de Políticas de Xuventude 
para garantir a plena coordina-
ción de todas as administracións 
públicas.

 � Resalta que se trata 125 medidas co obxectivo claro de mellorar 

as capacidades e habilidades da mocidade no presente e aumen-

tar as súas oportunidades no futuro

 � Subliña no ámbito do emprego a creación de novas axudas para 

obter o permiso de condución, así como o reforzo de programas 

como Emprural, para facilitar a inserción laboral na economía rural

http://www.injuve.es/

http://xuventude.xunta.es/
Documentos	relacionados:

 � Plan estratéxico de xuventude.

http://xuventude.xunta.es/plan-estratexico-de-xuventude-
de-galicia

 � Proxecto “EMPRURAL: emprendemento xuvenil no rural”, edi-
ción 2019.

http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/16714-
proxecto-emprural-emprendemenro-xuvenil-no-rural-
edicion-2019l

 � Emancipación xove.

http://xuventude.xunta.es/emancipacion-xove

 � Premios Talento Mozo Galicia.

http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/17697-
premios-talento-mozo-galicia

 � Tarxeta Xente Nova.

https://tmg.xunta.gal/xente-nova-que-e

http://xuventude.xunta.es/
http://www.injuve.es/
http://xuventude.xunta.es/plan-estratexico-de-xuventude-de-galicia
http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/16714-proxecto-emprural-emprendemenro-xuvenil-no-rural-edicion-2019l
http://xuventude.xunta.es/emancipacion-xove
http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/17697-premios-talento-mozo-galicia
https://tmg.xunta.gal/xente-nova-que-e
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Xaneiro

4 de xaneiro

 - Día Mundial do Braille

24 de xaneiro

 - Día Internacional da Educación 

27 de xaneiro

 - Día Internacional de 
Conmemoración Anual en 
Memoria das Vítimas do 
Holocausto

Febreiro

6 de febreiro

 - Día Internacional de Tolerancia 
Cero coa Mutilación Xenital 
Feminina

11 de febreiro

 - Día Internacional da Muller e a 
Nena na Ciencia

20 de febreiro

 - Día Mundial da Xustiza Social

Marzo

1 de marzo

 - Día da cero Discriminación 
(ONUSIDA)

8 de marzo

 - Día Internacional da Muller 

20 de marzo

 - Día Internacional da Felicidade

21 de marzo

 - Día Internacional da Eliminación 
da Discriminación Racial

 - Día Mundial da Síndrome de 
Down

24 de marzo

 - Día Internacional do Dereito 
á Verdade en Relación con 
Violacións Graves dos Dereitos 

Humanos e da Dignidade das 
Vítimas

25 de marzo

 - Día Internacional do Recordo 
das Vítimas da Escravitude e a 
Trata Transatlántica de Escravos

Abril

2 de abril

 - Día Mundial de Concienciación 
sobre o Autismo

6 de abril

 - Día Internacional do Deporte 
para o Desenvolvemento e a 
Paz

7 de abril

 - Día Mundial da Saúde

28 de abril

 - Día Mundial da Seguridade e 
Saúde no Traballo

29 de abril

 - Día de Conmemoración de 
todas as vítimas da guerra 
química

Maio

15 de maio

 - Día Internacional da Familia

21 de maio

 - Día Mundial da Diversidade 
Cultural para o Diálogo e o 
Desenvolvemento

29 de maio

 - Día Internacional do Persoal de 
Paz das Nacións Unidas

Xuño

1° de xuño

 - Día Mundial das Nais e os Pais

4 de xuño

 - Día internacional dos Nenos 
Vítimas Inocentes de Agresión

12 de xuño

 - Día Mundial contra o Traballo 
Infantil

13 de xuño

 - Día Internacional de 
Sensibilización sobre o 
Albinismo

14 de xuño

 - Día Mundial do Doador de 
Sangue

15 de xuño

 - Día Mundial de Toma de 
Conciencia de Abuso e 
Maltrato na Vellez

19 de xuño

 - Día Internacional para a 
Eliminación da Violencia Sexual 
nos Conflitos

20 de xuño

 - Día Mundial dos Refuxiados

23 de xuño

 - Día Internacional das Viúvas

25 de xuño

 - Día da Xente do Mar

26 de xuño

 - Día Internacional en Apoio das 
Vítimas da Tortura

 - Día Internacional da Loita 
contra o Uso Indebido e o 
Tráfico Ilícito de Drogas

Xullo

2 de xullo (primeiro sábado de 
xullo)

 - Día Internacional das 
Cooperativas

11 de xullo

 - Día Mundial da Poboación

15 de xullo

 - Día Mundial das Habilidades 
da Xuventude

18 de xullo

 - Día Internacional de Nelson 
Mandela

30 de xullo

 - Día Internacional da Amizade

 - Día Mundial contra a Trata

Agosto

12 de agosto

 - Día Internacional da Xuventude

19 de agosto

 - Día Mundial da Asistencia 
Humanitaria

23 de agosto

 - Día Internacional do Recordo 
da Trata de Escravos e da súa 
Abolición

30 de agosto

 - Día Internacional das Vítimas 
de Desaparicións Forzadas

Setembro

5 de setembro

 - Día Internacional da 
Beneficencia

8 de setembro

 - Día Internacional da 
Alfabetización

10 de setembro

 - Día Mundial para a Prevención 
do Suicidio

15 de setembro

 - Día Internacional da 
Democracia

Días	internacionais

Estes son os principais días internacionais observados actualmente 
polas Nacións Unidas. 
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21 de setembro

 - Día Internacional da Paz

Outubro

1 de outubro

 - Día Internacional das Persoas 
de Idade

2 de outubro

 - Día Internacional da non 
Violencia

10 de outubro

 - Día Mundial da Saúde Mental

11 de outubro

 - Día Internacional da Nena

15 de outubro

 - Día Internacional das Mulleres 
Rurais

16 de outubro

 - Día Mundial da Alimentación

17 de outubro

 - Día Internacional para a 
Erradicación da Pobreza

24 de outubro

 - Día das Nacións Unidas

24 de outubro

 - Día Mundial de Información 
sobre o Desenvolvemento

Novembro

10 de novembro

 - Día Mundial da Ciencia para a 
Paz e o Desenvolvemento

16 de novembro

 - Día Internacional para a 
Tolerancia

20 de novembro

 - Día Universal do Neno

25 de novembro

 - Día Internacional da Eliminación 
da Violencia contra a Muller

29 de novembro

 - Día Internacional de 
Solidariedade co Pobo 
Palestino

Decembro

1 de decembro

 - Día Mundial da Loita contra 
a Sida

2 de decembro

 - Día Internacional para a 
Abolición da Escravitude

3 de decembro

 - Día Internacional das Persoas 
con Discapacidade

5 de decembro

 - Día Internacional dos 
Voluntarios

9 de decembro

 - Día Internacional para a 
Conmemoración e Dignificación 
das Vítimas do Crime de 
Xenocidio e para a Prevención 
dese Crime

9 de decembro

 - Día Internacional contra a 
Corrupción

10 de decembro

 - Día dos Dereitos Humanos

18 de decembro

 - Día Internacional do Migrante

20 de decembro

 - Día Internacional da 
Solidariedade Humana

https://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/

https://www.un.org/es/observances/education-day

http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/

https://www.un.org/es/holocaustremembrance/index.shtml

https://www.un.org/es/observances/braille-day

http://www.un.org/es/events/humansolidarityday/

https://www.un.org/es/observances/braille-day
https://www.un.org/es/observances/education-day
https://www.un.org/es/holocaustremembrance/index.shtml
https://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/
http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/
http://www.un.org/es/events/humansolidarityday/
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Padrón	de	habitantes	en	1	de	xaneiro	de	2019

Real	Decreto	743/2019,	de	20	de	diciembre,	por	el	que	se	declaran	oficiales	las	cifras	de	población	resultantes	de	
la	revisión	del	Padrón	municipal	referidas	al	1	de	enero	de	2019	(BOE,	núm.	311	de	27.12.2019).

Segundo o Padrón municipal de habitantes e estatística de poboación 
2019 do Instituto Nacional de Estatística, o número de persoas empa-
droadas en Galicia é de 2.699.499, coa seguinte distribución provincial: 

Homes Mulleres Total

A Coruña 536.470 583.126 1.119.596

Lugo 159.686 169.901 329.587

Ourense 147.522 160.129 307.651

Pontevedra 455.286 487.379 942.665

Galicia 1.298.964 1.400.535 2.699.499

España 23.042.428 23.983.780 47.026.208

Fonte: Revisión do Padrón municipal a 1 xaneiro 2019 do INE

A poboación por grupos de idade

En Galicia e España a distribución por tramos de idade da poboación 
residente é a seguinte:

Total 0-15 16-64 > 64

A Coruña 1.119.366 144.808 699.203 275.355

Lugo 329.469 35.642 197.834 95.993

Ourense 307.547 32.539 178.480 96.528

Pontevedra 942.493 129.307 601.332 211.854

Galicia 2.698.875 342.296 1.676.849 679.730

España 47.007.367 7.356.931 30.594.856 9.055.580

Fonte: Estatística do Padrón Continuo. Datos provisionais a 1 de xaneiro de 2019 do INE

Pirámide de poboación galega 1996-2001-2019

1996 2019 Provisional

Idade Homes Mulleres TOTAL Homes Mulleres TOTAL

0-4 52.394 49.635 102.030 48.913 45.988 99.240

5-9 63.911 61.151 125.062 56.682 53.168 113.670

10-14 82.142 78.537 160.678 59.032 56.116 110.557

15-19 110.772 106.713 217.485 55.864 52.653 105.210

20-24 111.666 108.621 220.287 55.215 52.877 112.726

25-29 102.331 102.537 204.869 63.266 61.464 129.838

30-34 96.251 97.545 193.796 72.910 72.677 159.602

35-39 95.463 96.375 191.838 95.814 95.465 210.539

40-44 87.523 87.270 174.793 113.002 113.546 223.107

45-49 85.813 86.218 172.031 106.129 108.475 212.286

50-54 80.234 82.547 162.781 101.140 105.086 199.825

55-59 67.179 74.022 141.202 94.903 99.908 192.504

60-64 81.471 92.488 173.959 86.071 92.781 172.699

65-69 69.827 83.700 153.526 77.961 85.955 162.876

70-74 54.881 73.823 128.704 72.495 85.011 151.989

75-79 37.752 59.633 97.385 53.307 68.433 113.795

80-84 24.023 44.487 68.510 43.868 65.890 120.483

85 e 
máis 16.713 36.974 53.687 42.055 84.755 116.754

A Coruña
41,47 %

Lugo
12,21 %

Ourense
11,40 %

Pontevedra
34,92 %

Homes
48,12 %

Mulleres
51,88 %

0-15
12,68 %

16-64
62,13 %

65 e máis
25,19 %

0-15
15,65 %

16-64
65,09 %

65 e máis
19,26 %

Galicia España 100.000 50.000 0 50.000 100.000
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Envellecemento da poboación

Galicia é, sen dúbida, unha comunidade moi envellecida, que presenta 
unha proporción de maiores de 65 anos do 24,59% (a española, sendo 
das máis vellas do mundo, sitúase no 18,60%). As provincias de Lugo e 
Ourense presentan unha situación preocupante, con taxas do 28,79% e 
30,88% respectivamente. 

Total
> 64

Homes Mulleres Total > 64

A Coruña 1.119.366 116.425 158.930 275.355

Lugo 329.469 42.018 53.975 95.993

Ourense 307.547 41.638 54.890 96.528

Pontevedra 942.493 89.605 122.249 211.854

Galicia 2.698.875 289.686 390.044 679.730

España 47.007.367 3.911.133 5.144.447 9.055.580

Estas porcentaxes foron en aumento ao longo dos anos, así, desde 
2010 a evolución das persoas maiores en Galicia e en España é a seguinte:
 

Ano España Porcentaxe Galicia Porcentaxe

2010 7.931.164 16,87 % 619.708 22,15 %

2011 8.093.557 17,15 % 629.477 22,52 %

2012 8.222.196 17,40 % 635.879 22,86 %

2013 8.335.861 17,69 % 640.263 23,15 %

2014 8.442.427 18,05 % 648.045 23,58 %

2015 8.573.985 18,39 % 655.907 24,01 %

2016 8.657.705 18,60 % 661.310 24,33 %

2017 8.764.204 18,82 % 665.939 24,59 %

2018 8.908.151 19,07 % 672.930 24,91 %

2019 9.055.580 19,26 % 679.730 25,18 %

Fonte: Elaboración propia. Estatística do Padrón Continuo. Datos provisionais a 1 de xaneiro de 2019 do INE

Pontevedra 22,48%

Galicia 25,19%

España 19,26%

Ourense 31,39%

Lugo 29,14%

A Coruña 24,60%

Proxeccións	de	poboación	2018-2033

Segundo as proxeccións de poboación, 2018-2033 do INE, a poboación 
maior de 65 anos en Galicia superará as 800 mil persoas no ano 2033, cun 
crecemento global do 19,5%.

Ano España Porcentaxe Galicia Porcentaxe

2019 9.112.849 19,44 % 679.282 25,19 %

2020 9.260.094 19,67 % 685.448 25,49 %

2021 9.426.879 19,93 % 691.764 25,79 %

2022 9.604.990 20,22 % 699.430 26,15 %

2023 9.816.629 20,59 % 707.736 26,54 %

2024 10.037.313 20,97 % 716.538 26,96 %

2025 10.266.497 21,37 % 725.667 27,39 %

2026 10.507.316 21,80 % 735.755 27,87 %

2027 10.740.447 22,21 % 745.094 28,33 %

2028 10.981.805 22,65 % 754.095 28,78 %

2029 11.238.510 23,12 % 763.141 29,24 %

2030 11.521.256 23,64 % 773.134 29,75 %

2031 11.788.976 24,14 % 783.040 30,26 %

2032 12.054.834 24,64 % 793.373 30,79 %

2033 12.329.504 25,15 % 804.384 31,36 %

Fonte: Proxeccións de poboación. 2018-2033 do INE. Elaboración propia

En Galicia e España a distribución por tramos de idade da poboación 
proxectada en 2033 é a seguinte:

Total 0-15 16-64 > 64

A Coruña 1.073.931 113.932 628.849 331.149

Lugo 304.240 31.990 167.989 104.261

Ourense 281.452 25.692 153.299 102.461

Pontevedra 905.571 98.470 540.588 266.513

Galicia 2.565.194 270.084 1.490.726 804.384

España 49.016.091 6.498.900 30.187.687 12.329.504
Fonte: Proxeccións de poboación. 2018-2033 do INE. Elaboración propia

0-15
10,53 %

16-64
58,11 %

65 e máis
31,36 %

0-15
13,26 %

16-64
61,59 %

65 e máis
25,15 %

Galicia España
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Alertas bibliográficas

Publicacións	periódicas

•	 +	Calidade
https://www.socialasturias.es/pluscalidad 

Periodicidade semestral (a partir de 2015). Data de inicio: n. 1- (2º 
trim. 2012)

ISSN: 2254-1357. D.L.: AS/0668 2012

Edita: Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de 
Asturias. Dirección General de Planificación, Ordenación e Innovación 
Social.

A revista + Calidade é unha revista electrónica de carácter científico, 
orientada á publicación de artigos de investigación ou de reflexión 
académica, científica e profesional no ámbito dos servizos sociais, des-
de unha perspectiva multidisciplinar. É unha revista de acceso aberto, 
e dirixida a todas as persoas e entidades que traballan e investigan no 
campo dos servizos sociais. 

Os obxectivos que pretende cumprir a publicación son:

 - Proporcionar un marco para a reflexión e a análise en materia Servizos 
Sociais.

 - Producir coñecemento teórico e aplicado en materia de Servizos Sociais 
baixo uns criterios de calidade científica.

 - Facilitar un espazo para a publicación daqueles traballos de investiga-
ción por parte de profesionais especializados na materia.

+ Calidade é unha iniciativa que nace no ano 2012, e xéstase coa 
idea de fomentar o intercambio de información, coñecemento e boas 
prácticas entre os profesionais dos servizos sociais do Principado de 
Asturias. Ata o ano 2017 a publicación realízase a través de formato 
pdf, que na actualidade pódense consultar no apartado “números 
anteriores” e onde se van a seguir recompilando, nese formato, os 
seguintes números que se vaian publicando.

No ano 2018 dáse un xiro á publicación, e decídese publicalo en for-
mato Web, que achegará numerosas vantaxes á publicación:

 - Facilita o posicionamento web de cada artigo da publicación, xa que 
cada un deles vai asociado a unha información específica (título, descri-
ción, palabras crave...), que permite aos buscadores recuperalos indivi-
dualmente e proporcionará unha maior difusión.

 - Existe a posibilidade de incluír “contido extra” como incorporación de ví-
deos, enlaces, animacións, arquivos  descargables, de acceso inmediato, 
que o transforman nun medio dinámico.

 - Permite a valoración individual de cada artigo e inclúe a posibilidade de 
realizar comentarios converténdoo nun medio participativo

Últimos nºs publicados:

https://www.socialasturias.es/servicios-sociales/revista--calidad/numeros-
anteriores_593_1_ap.html

 - Nº 19 (2º sem. 2018) 

 - Nº 20 (1º sem. 2019)

 - Nº 21 (2º sem. 2019) 

•	 Actas	de	Coordinación	Sociosanitaria
https://www.fundacioncaser.org/actividades/actas-de-coordinacion-
sociosanitaria/actas-de-coordinacion-sociosanitaria-n-25 

Depósito Legal: M-9549-2011. ISSN: 2529-8240

Periodicidade: semestral desde 2018. Título anterior: Actas de la De-
pendencia (periodicidade cuadrimestral)

Data de inicio: 2011-

Edita: Fundación Cáser

La Revista Actas de Coordinación Sociosanitaria en sus diferentes 
ediciones incluye artículos y estudios de actualidad en el área socio-
sanitaria, y la evolución de esta área en el ámbito de la salud y la 
sociedad actual.

El carácter divulgativo de la revista y el estar implicados en la elimi-
nación de todo tipo de barreras, los contenidos de la revista se editan 
también en versión de lectura fácil.

Último nº publicado: Año VII, nº 25 (Nov. 2019):

 -  Actas de Coordinación Sociosanitaria, número 25, completa

https://www.fundacioncaser.org/sites/default/files/adjuntos/fcaser_ac-
tas25_noviembre2019.pdf

 - Lectura Fácil

https://www.fundacioncaser.org/sites/default/files/adjuntos/fcaser_ac-
tas25_nov2019_2512_lectura-facil.pdf

•	 Boletín	documental	Gizarteratuz
https://www.siis.net/es/publicaciones/gizarteratuz/ 

Periodicidade bimestral. Data de inicio: n. 1- (2010- )

ISSN: 2171-2778

Edita: Siis, Centro de Documentación y Estudios da Fundación Eguía 
Careaga e Goberno Vasco, Departamento de Emprego e Asuntos Sociais.

Boletín documental sobre Servizos Sociais e Intervención Social edita-
do desde xaneiro de 2010 polo Siis en colaboración co Departamento 
de Emprego e Políticas Sociais do Goberno Vasco para achegar aos 
profesionais do sector toda a información, investigación e documenta-
ción que se xera no ámbito dos servizos sociais.

Consta de varias seccións: Novedades, Investigaciones, Bibliografía, 
Herramientas, Agenda

Últimos nºs publicados:

 - nº 61 (sept.-oct. 2018): 

https://www.siis.net/documentos/gizarteratuz/gizarteratuz61.pdf 

 - nº 62 (nov.-dec. 218): 

https://www.siis.net/documentos/gizarteratuz/gizarteratuz62.pdf 

 - nº 63 (En.-Febr. 2019): 

https://www.siis.net/documentos/gizarteratuz/gizarteratuz63.pdf 

 - nº 64 (Marzo-Abril 2019): 

https://www.siis.net/documentos/gizarteratuz/gizarteratuz64.pdf
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•	 Comunitania.	Revista	internacional	de	
trabajo	social	y	ciencias	sociales		
http://www.comunitania.com/ 

ISSN-e: 2173-0520. ISSN:  2173-0512

DOI: http://dx.doi.org/10.5944/comunitania 

Data de inicio: 2011-

Edita: UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia: Facultad 
de Derecho (http://portal.uned.es/portal/p... )

Universitas Editorial (http://www.universitas.es )

Periodicidade: semestral

Comunitania es una revista académica que tiene dos objetivos básicos. 
En primer lugar, publicar artículos de la máxima calidad y relevancia 
científica, en el ámbito del Trabajo Social y las Ciencias Sociales. En 
segundo lugar, convertirse en un foro de debate en el que se puedan 
abordar los principales retos para la investigación en el ámbito del 
Trabajo Social y las Ciencias Sociales.  Comunitania tiene una clara vo-
cación internacional, tanto en la composición de su consejo editorial, 
como en el interés por publicar investigaciones rigurosas realizadas en 
cualquier lugar en el ámbito del Trabajo Social y las Ciencias Sociales.

Últimos nºs publicados:

 - Nº. 15 (2018)

http://www.comunitania.com/numero-15/ 

 - Nº 16 (2018)

http://www.comunitania.com/numero-16/

 - Nº 17 (2019) 

http://www.comunitania.com/numero-17/

 - Nº 18 (2019) 

http://www.comunitania.com/numero-18/

•	 Revista	Diecisiete	
http://plataforma2030.org/index.php/revista-diecisiete/presentacion-
revista 

ISSN-e: en tramitación

Data de inicio: n. 1- (2019- )

Edita: Centro de Innovación de Tecnología para el Desarrollo Humano 
(itd) de la Universidad Politécnica de Madrid y Acción contra el Hambre.

Periodicidade: cuadrimestral

A Revista Dezasete nace dunha colaboración entre o Centro de Innova-
ción de Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano ( itd) da Universi-
dade Politécnica de Madrid e Acción contra a fame. Nace coa intención 
de ser un vehículo para apoiar a difusión de estudos e investigacións 
interdisciplinares sobre a transformación cara á sustentabilidade, nas 
súas tres dimensións: social, ambiental e económica.

Obxectivos da revista

Esta publicación ten a vocación de contribuír, desde a ciencia, a 

investigación e a difusión do coñecemento, á  consecució n da Axen-
da 2030 de Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable de Nacións 
Unidas. A Revista Dezasete nace para promover os estudos e as inves-
tigacións interdisciplinares, que hoxe son necesarias para interpretar e 
abordar as profundas transformacións que esixe esta Axenda. É, por 
tanto, un medio pensado para investigadores e autores de calquera 
campo de coñecemento, comprometidos coa transformación cara á  
sustentabilidade, que estean a desenvolver métodos de traballo, inves-
tigacións ou innovacións baseadas na colaboración con outros campos 
diferentes e complementarios aos da súa especialización. 

Último núm publicado: 

 - nº. 1 (2019) 

http://plataforma2030.org/index.php/revista-diecisiete-1/advanced-
search/32

•	 Pedagogía	Social.	Revista	
interuniversitaria
https://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/issue/view/3368/showToc 

ISSN: 1139-1723. ISSN-e:  1989-9742. Doi: 10.7179/PSRI

Licencia Creative Commons  Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
3.0 España.

Periodicidade semestral. Inicio: nº 1- (1986- ). 

Edita: Asociación Iberoamericana de Pedagogía Social.

Revista científica periódica, de carácter semestral, editada de forma 
ininterrompida desde 1986 pola Asociación Iberoamericana de Pe-
dagoxía Social. O fin principal da Revista é a difusión dos resultados 
de investigación orixinal que se realizan tanto a nivel nacional como 
internacional sobre Pedagoxía Social e Educación Social, constituíndo 
un medio de expresión para a publicación de traballos de acreditada 
calidade científica dirixidos a profesionais, profesorado dos diferentes 
niveis educativos, e/ou investigadores en xeral interesados nos diferen-
tes aspectos da realidade social e educativa.

Trátase dunha publicación bilingüe (español ou portugués e inglés) 
cuxos traballos son arbitrados e avaliados por expertos externos.

Desde o ano 2012 a revista edítase exclusivamente en formato electró-
nico (e-1989-9742) e conta co Selo de Calidade Editorial e Científica 
das Revistas Científicas Españolas outorgado en 2010 por  FECYT . 

Últimos nºs publicados:

 - nº. 32 (xullo-dec. 2018):

https://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/article/view/66908/40562

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/500857 

 - nº 33 (Xan._xuño 2019):

https://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/issue/view/3453/showToc 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/511817 

 - nº 34 (xullo-dec. 2019): 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/530344 

http://plataforma2030.org/index.php/revista-diecisiete/presentacion-revista
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•	 Revista	Española	de	Discapacidad
https://www.cedd.net/redis/index.php/redis/index 

ISSN: 2340-5104. DOI: http://dx.doi.org/10.5569/2340-5104. NIPO: 
689-15-006-1

Periodicidade: Semestral. Inicio: 2013-

Edita: Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) e 
Fundación Eguía Careaga, Siis - Centro de Documentación y Estudios 
e Real Patronato de Discapacidad

Licenza CC de recoñecemento, non comercial e sen obra derivada (By-
nc-nd)

A Revista Española de Discapacidad (REDIS) é unha revista electrónica 
de carácter científico, orientada á publicación de artigos de investiga-
ción ou de reflexión académica, científica e profesional no ámbito da 
discapacidade, desde unha perspectiva multidisciplinar. É unha revista 
de acceso aberto, revisada por pares e dirixida a todas as persoas e 
entidades que traballan e investigan no campo da discapacidade. A 
súa periodicidade é semestral.

REDIS está coordinada e editada polo Centro Español de Documen-
tación sobre Discapacidade (CEDD) e promovida polo Real Padroado 
sobre Discapacidade e a Dirección Xeral de Políticas de Apoio á Dis-
capacidade do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

Últimos nºs publicados:

 - Vol. 6 Núm. 2 (2018):

https://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/540/pdf_132 

 - Vol. 7 núm. 1 (Junio-Nov. 2019): 

https://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/584/358 

•	 Revista	sobre	la	infancia	y	la	adolescencia	
https://polipapers.upv.es/index.php/reinad 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=22829 

ISSN-e: 2174-7210

Periodicidade: Semestral. Inicio: 2011-

Edita: Universitat Politècnica de València. Servizo de Publicacións

Esta revista publícase baixo unha licencia licencia de Creative Com-
mons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacio-
nal

A revista preséntase como un foro permanente de discusión e reflexión, 
no que se dan cita profesionais e investigadores, tanto de España 
como do resto do mundo, que traballan con menores ou constitúen o 
seu obxecto de estudo, respectivamenteEditorial

Últimos nºs publicados: 

 - nº. 15, 2018: 

https://polipapers.upv.es/index.php/reinad/issue/view/857 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/500953 

 - nº 16 (2019):

https://polipapers.upv.es/index.php/reinad/issue/view/891/232 

 - nº 17 (2019):

https://polipapers.upv.es/index.php/reinad/issue/viewIssue/914/268 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/530186 

•	 Zerbitzuan.	Revista	de	Servicios	Sociales	
http://www.zerbitzuan.net/presentacion.php?op=2 

ISSN: 1134-7147, doi: 10.5569/1134-7147. DL: SS 101-1986

Periodicidade cuadrimestral. Inicio: nº 0- (1987- ). 

Edita: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Licenza: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinO-
braDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 

Zerbitzuan é unha revista especializada na análise dos servizos e as 
políticas de benestar social e promovida pola Viceconsellería de Asuntos 
Sociais do Goberno Vasco. O SIIS Centro de Documentación e Estudos da 
Fundación Eguía  Careaga elabora a revista e edítase a través do Servizo 
Central de Publicacións do Goberno Vasco.

Zerbitzuan comezou a editarse en 1986, con vocación de converterse 
nunha plataforma de debate para profesionais, membros de asociacións 
e colectivos de usuarios de servizos sociais. Ao longo de quince anos, 
entre 1986 e 2001, publicáronse 39 números máis da revista. Durante 
eses anos, os anos de consolidación do sistema vasco de servizos sociais,  
Zerbitzuan configurouse como un dos principais foros de debate e in-
formación sobre servizos sociais en Euskadi, e como unha das escasas 
revistas especializadas na materia dispoñibles en todo o Estado español. 

Tras unha paréntese de cinco anos -a revista deixou de publicarse en 
2001-,  Zerbitzuan volve publicarse a partir do mes de decembro de 
2006, cun deseño actualizado, un consello de redacción renovado pero 
cos mesmos principios e obxectivos que na súa etapa anterior: ofrecer 
aos profesionais, aos usuarios e ás persoas con capacidade de decisión 
en materia de servizos sociais unha ferramenta para o coñecemento e a 
análise en profundidade das moi diversas materias que dunha maneira ou 
outra inciden sobre os servizos e as políticas sociais que se desenvolven 
na CAPV. Por encima de divisións temáticas ou competenciais estritas, a 
revista está por tanto aberta ao maior abanico posible de temas, metodo-
loxías e enfoques, sempre dentro do amplo campo dos servizos sociais e 
as políticas para o benestar e a cohesión social. Desde ese punto de vista, 
teñen nela perfecta cabida artigos sobre a atención ás persoas maiores, 
ás persoas con discapacidade ou aos menores, sobre cuestións relaciona-
das coa inmigración ou as drogodependencias, sobre a organización e a 
planificación dos servizos, sobre a participación social na definición das 
políticas sociais ou sobre a súa abordaxe competencial e normativa. 

Últimos nºs publicados:  

 - nº 66 (2018):

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Z66.pdf  

 - nº 67 (2018):

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Z67.pdf 

 - nº 68 (2019):

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Z68.pdf 

 - nº 69 (2019):

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Z69.pdf

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Z66.pdf
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•	 Acción	Familiar	(AFA)
https://accionfamiliar.org/quienes-somos/ 

Acción Familiar ( AFA) é unha organización sen ánimo de lucro que 
leva traballando por e para a familia desde 1978. 

O obxectivo de AFA é impulsar o recoñecemento e valoración do papel 
da familia na sociedade así como a defensa dos intereses de cada un 
dos seus membros. Traballa a favor da familia desde dúas estratexias 
complementarias: a acción directa (con actividades de formación, con 
orientación na Unidade de atención á familia e co noso voluntariado) 
e a investigación e estudo. 

Acción Familiar centra os seus obxectivos a través de catro áreas de 
actuación: Formación continua a través de programas e talleres gra-
tuítos presenciais e en liña (Aula Virtual), impartidos por profesionais, 
e dirixidos a nenos, adolescentes, pais e educadores, co obxecto de 
contribuír á formación integral da persoa durante o seu ciclo vital e 
apoiando ás familias no seu labor educativo.

Unidade de atención Familiar: ofrecendo orientación,  apoio psicoló-
xico e xurídico gratuíto para todos os membros da familia. Acompaña 
ás persoas nos conflitos familiares atendendo de forma prioritaria a 
aquelas que se atopan en risco de exclusión social.

Voluntariado: o grupo de voluntarios atende necesidades específicas 
de menores, maiores e inmigrantes en situación de vulnerabilidade

Investigación e Estudos: Investigación aplicada para avanzar no co-
ñecemento da realidade das familias e das súas necesidades, a través 
do desenvolvemento de investigacións e estudos con carácter inter-
disciplinar

Contan cunha rede de acción familiar con sedes en: Zaragoza, Bilbao 
e Ferrol

Desde 2006 publican, con carácter anual, a súa memoria de activi-
dades

•	 Aldeas	Infantiles	SOS	de	España.	Un	hogar	
para	cada	niño
https://www.aldeasinfantiles.es     

Aldeas Infantiles SOS é unha organización internacional, privada, de 
axuda á infancia, sen ánimo de lucro, interconfesional, fundada en 
1949 en Imst (Austria) e con presenza en 135 países.

Aldeas Infantiles SOS é membro da UNESCO e asesor do Consello Eco-
nómico e Social da ONU. O seu obxectivo é protexer aos nenos que se 
viron privados do coidado parental, e brindarlles unha contorna familiar 
protectora no que poidan crecer sentíndose queridos e respectados.

Misión:

Atende nenos e mozos que se atopan en situación de vulnerabilidade, 
impulsando o seu desenvolvemento e autonomía, mediante o aco-
llemento en contornas familiares protectores e o fortalecemento das 
súas redes familiares, sociais e comunitarias

Os seus valores son  perdurables e guían as súas accións, decisións 
e relacións na realización da nosa misión: Compromiso, Confianza, 
Audacia, Responsabilidade

•	 Amica
http://amica.es/es/apoyo-a-la-persona  

Amica é unha iniciativa social cuxa misión é descubrir as capacidades 
que hai en cada persoa, apoiándoa nas limitacións, a autonomía, o 
exercicio de dereitos e a participación con responsabilidades na co-
munidade, para que logre ser a protagonista da súa vida e do cambio 
social necesario.

O seu obxectivo é ser un recurso para impulsar redes de apoio e acom-
pañamento á persoa na comunidade, mediante proxectos colaborati-
vos de innovación.

Declarada de utilidade pública o 26 de marzo de 1993, mantense con 
fondos públicos a través de subvencións e concertos, e doazóns de 
entidades privadas, ademais das achegas das persoas asociadas.

A Asociación está formada por familiares, persoas con discapacidade 
e profesionais. Representa un modelo de xestión directa e participa-
ción das persoas afectadas, tanto nos órganos de goberno, como nas 
actividades de mantemento e mellora dos centros, perseguindo así o 
principio de solidariedade e apoio mutuo entre as familias afectadas.

Con cada unha das persoas téntase levar a cabo un itinerario persoal 
axustado aos seus intereses, necesidades e capacidades co obxectivo 
de favorecer a súa promoción persoal e integración social.

Este itinerario persoal fundaméntase nun modelo de intervención ba-
seado nunha atención global e individualizada das persoas, procuran-
do o achegamento destes recursos á súa contorna e a imprescindible 
colaboración familiar.

Coa finalidade de avanzar na promoción dos dereitos e a calidade de 
vida das persoas con discapacidade e as súas familias, exponse como 
liñas prioritarias:

 - Favorecer o exercicio dos dereitos das persoas

https://www.aldeasinfantiles.es
http://amica.es/es/apoyo-a-la-persona
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•	 Asociación	Hestia	para	la	Intervención	e	
Investigación	Familiar,	Psicoeducativa	y	
Social
http://congresohestia.com/presentacion-hestia/ 

A Asociación  Hestia para a Intervención e Investigación Familiar,  Psi-
coeducativa e Social, xorde coa finalidade de contribuír ao desenvolve-
mento e á educación daquelas persoas e colectivos que se atopan en 
situación de vulnerabilidade ou risco psicosocial, así como a aquelas 
outras que están en exclusión social. A asociación foi promovida polo 
profesorado de ambas as universidades canarias coa finalidade de 
devolver á sociedade o resultado das investigacións que realizamos 
no ámbito universitario.

•	 Círculo	Empresarial	de	Atención	a	las	
Personas	(CEAPs)
http://ceaps.org/ceaps/ 

O Círculo Empresarial de Atención ás Persoas ( CEAPs) é o novo orga-
nismo estatal da dependencia máis importante de España en canto a 
prazas e representatividade. 

Ten como misión defender os intereses dos socios en diálogo cos po-
deres públicos e os representantes da sociedade civil promovendo a 
mellor atención ás persoas e á súa calidade de vida. 

Reivindica o valor social do empresario; defende o diálogo e o consen-
so entre os axentes sociais en favor do progreso económico e humano; 
fomenta a calidade na atención ás persoas; están comprometidos 
co desenvolvemento económico de España e Europa nun marco de 
liberdades e de sociedade do benestar; Fomenta o coñecemento e a 
súa difusión como garantía dunha mellor atención e de progreso e 
promociona a responsabilidade social do empresario. 

Persegue os seguintes obxectivos: Crear un modelo que poña á persoa 
no centro do sistema ; A defensa da colaboración público privada; Un 
orzamento para a dependencia que se axuste ás necesidades dos no-
sos maiores; O mesmo IVE do 4% para todo o sector 

•	 Consejo	Latinoamericano	de	Ciencias	
Sociales	(Clacso)
https://www.clacso.org.ar/institucional/que_es_clacso.php?s=2&idioma= 

O Consello Latinoamericano de Ciencias Sociais (CLACSO) é unha 
institución internacional non-gobernamental con  status asociativo na 
UNESCO, creada en 1967. Actualmente, reúne 654 centros de investi-
gación e posgrao no campo das ciencias sociais e as humanidades en 
51 países de América Latina e outros continentes.

Obxectivos de  CLACSO

 - Promover a investigación social para o combate á pobreza e a 
desigualdade, o fortalecemento dos dereitos humanos e a participación 
democrática.

 - Contribuír, desde as achegas da investigación académica e do 
pensamento crítico, a promover políticas de desenvolvemento 
sustentables en termos económicos, sociais e ambientais.

 - Impulsar o desenvolvemento de apoios ás persoas que permitan a par-
ticipación na sociedade

 - Poñer en marcha acciones que reforcen a misión de Amica

 - Desenvolver un modelo organizativo que optimice a eficacia e a eficien-
cia de Amica

•	 Asdegal.	Acción	Solidaria	de	Galicia
https://www.asdegal.org/somos/ 

ONG que traballa na Comunidade de Galicia desde o ano 2009. 
Céntrase en programas de voluntariado de acompañamento e apoio 
a persoas desfavorecidas. Promove a solidariedade entre os distintos 
colectivos e fomenta o voluntariado social, con accións sempre dirixi-
das ao beneficio de persoas que padecen situacións desfavorables por 
mor das súas circunstancias económicas, a idade, a saúde, a soidade, a 
marxinación ou a exclusión social.

Os voluntarios acompañan a maiores nos seus domicilios ou residen-
cias de terceira idade, a citas médicas  e no desenvolvemento de dife-
rentes programas de integración social dirixidos aos máis desfavoreci-
dos: persoas sen fogar, discapacitados, menores en risco de exclusión, 
de integración social.

•	 Asociación	a	favor	de	Personas	con	
Discapacidad	de	la	Policía	Nacional	
(AMIFP)	
http://www.amifp.org/quienes-somos 

A Asociación a favor de persoas con Discapacidade da Policía Nacional ( 
AMIFP), é unha entidade privada sen ánimo de lucro, de ámbito nacional 
e con sede en Madrid, constituída no ano 1982 e declarada de utilidade 
pública por Orde do Ministerio do Interior 3293/2003, do 22 de outubro 
( B.O.E. do 27 de novembro de 2003). Así mesmo, está declarada de 
utilidade pública municipal polo Concello de Madrid. O seu fin primor-
dial é a defensa dos dereitos e intereses das persoas con todo tipo de 
discapacidade e a loita pola mellora da súa calidade de vida.

Pertence a Plena Inclusión e a  FAMMA- COCEMFE Madrid (Federa-
ción de Asociacións de Persoas con Discapacidade Física e Orgánica). 
E conta con delegacións nas comunidades autónomas de Murcia e 
Estremadura.

•	 Asociación	Alzhéimer	Perales
https://www.alzheimerperales.com/Quienes-somos/ 

Asociación formada por un equipo de profesionais especializados na 
intervención con enfermos con diagnóstico de Alzheimer e outras de-
mencias. Tamén atenden a os enfermos en proceso de diagnóstico. A 
Intervención cos enfermos implica a atención ao coidador e á familia.

Dedícase a prestar servizos especializados para atenderlles nos seus 
requirimentos. Os seus procesos e produtos son da mellor calidade, e 
a súa traxectoria é a mellor garantía de excelencia e  confiabilidade.  

A súa formulación é o axuste psicolóxico a tan duras enfermidades dos 
pacientes e familiares. Cos socios profesionais pódese dar RESPOSTA 
ás necesidades máis importantes de enfermos e familiares.
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 - Tender pontes entre a investigación social e as políticas públicas, impul-
sando accións innovadoras, creativas e viables ante os grandes desafíos 
sociais, educativos, culturais e ambientais de América Latina e o Caribe.

 - Apoiar a formación de redes de investigadores/ as e institucións que 
actúan no campo das ciencias sociais e as humanidades.

 - Fortalecer os procesos de internacionalización académica en América 
Latina e o Caribe.

 - Ampliar a cooperación e o diálogo académico Sur-Sur e Norte-Sur.

 - Estimular o desenvolvemento e a consolidación das ciencias sociais e 
do pensamento crítico nos países máis pobres de América Latina e o 
Caribe.

 - Intervir no debate público nacional e rexional, achegando as perspecti-
vas e contribucións da investigación social baseada en resultados.

 - Colaborar coa formación de axentes gobernamentais, activistas sociais 
e profesionais da prensa en temas sociais, educativos, culturais e 
ambientais, achegándoos a problemáticas abordadas desde as ciencias 
sociais e ás evidencias que a investigación social achega.

 - Xerar condicións de acceso aberto á produción académica latinoame-
ricana e caribeña, contribuíndo á democratización do acceso ao coñece-
mento e permitindo o seu máis activa utilización por parte dos xestores 
de políticas públicas, as organizacións sociais e cidadás, a prensa e o 
propio sistema universitario.

•	 DIXIT	Centre	de	Documentació	de	Serveis	
Socials
https://dixit.gencat.cat/ca/inici/ 

DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials é  unha iniciativa do 
Departamento de Traballo, Asuntos Sociais e Familias que  se dirixe a todos 
os profesionais do ámbito dos asuntos sociais para promover a xestión e a 
difusión do coñecemento neste ámbito así como os dereitos da cidadanía, 
a promoción da autonomía persoal e a atención á dependencia.

Obxectivos: potenciar a difusión, o intercambio e a xeración de coñe-
cemento no ámbito dos asuntos sociais e os dereitos da cidadanía; 
liderar a transmisión de coñecemento e a igualdade de oportunidades 
a todo o territorio; promover a creación dunha rede de profesionais e 
favorecer canais de participación; preservar e explotar o coñecemento 
xerado polo Departamento de Traballo, Asuntos Socias e Familias.

Edita quincenalmente un boletín electrónico, Boletín Dixit 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/actualitat/butlletins_electronics/
butlleti_dixit/butlleti-dixit-en-castella/index.html 

Que informa os profesionais especializados na área de asuntos sociais 
e familias das últimas novidades do sector e ofrece novas útiles para a 
súa actividade. Inclúe desde documentación e lecturas recomendadas, 
ata a oferta formativa. Está dispoñible en catalán, castelán e inglés.

Tamén edita os seguintes boletíns electrónicos relacionados con áreas 
da súa competencia:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/actualitat/butlletins_electronics/ 

 - Butlletí inf@ancia, Butlletí E-joventut, Butlletins de Treball, Butlletí de 
Migracións, Butlletí del Carnet Jove, Butlletí Actualitar de Xarxanet.org, 
Butlletí Jove.cat, Butlletí à l’Abast, Butlletí Finançament de Xarxanet.org 
e Butlletí Nonprofit de Xarxanet.org.

Edita mensualmente dossiers temáticos de temas de actualidad  

https://dixit.gencat.cat/es/04recursos/01dossiers_tematics/

Vencellados ao ámbito de asuntos sociais. Estes dosieres inclúen todo 
tipo de documentación e recursos sobre unha temática concreta, como 
referencias bibliográficas, artigos, normativa ou enlaces a webs de in-
terese: Terapia artística, xestión das emocións, adicción ás pantallas, 
intervencións asistidas con animais, utilización reflexiva das conten-
cións, musicoterapia, transexualidade, Libros e bibliotecas inclusivos, 
parentalidade, atención integral social e sanitaria.

•	 Envejecimiento	en	Red
http://envejecimientoenred.es/quienes-somos/ 

Envellecemento en Rede,  EnR?|, é unha plataforma web colaborativa, 
un punto de encontro ciencia-sociedade en torno ao envellecemento e 
as persoas maiores. Un espazo para a interacción dos diferentes axen-
tes interesados neste ámbito, heteroxéneo e multidisciplinar.

EnR? xorde a partir da colaboración entre a Fundación Xeral CSIC 
e o Instituto de Economía, Xeografía e Demografía (IEGD) do CSIC, 
coa vocación de ser un referente en coñecemento e información  con-
trastada, rigorosa e de calidade sobre investigación e innovación en 
envellecemento, tanto persoal como poboacional, cunha importante 
base documental e multimedia.

 Os obxectivos de  EnR? son:

 - Impulsar a discusión informada, con base no coñecemento científico, 
sobre aspectos relacionados co envellecemento.

 - Facilitar a integración de actividade interdisciplinar ao redor da 
investigación e innovación en envellecemento.

 - Prover de información e recursos de calidade e utilidade aos 
profesionais interesados no envellecemento.

 - Propiciar ámbitos de relación en torno ao reto do envellecemento que 
promovan a participación de axentes tanto públicos como privados, 
dando voz aos intereses duns e orientando a actividade doutros.

 - Difundir e apoiar investigacións, experiencias e iniciativas innovadoras 
que axuden a mellorar a calidade de vida dos maiores.

 - Defender unha imaxe diversa, positiva e participativa das persoas 
maiores

•	 Esade.	Instituto	de	Innovación	Social	
(Universidade	Ramón	Llul)
http://www.esade.edu/research-webs/esp/socialinnovation 

O Instituto confórmano un equipo motivado e experto en áreas 
como a responsabilidade social empresarial, o liderado e a xestión 
das ONG e os emprendementos sociais. Conta cunha ampla rede de 

http://envejecimientoenred.es/quienes-somos/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/actualitat/butlletins_electronics/butlleti_dixit/butlleti-dixit-en-castella/index.html
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permitir exercer de axentes sensibilizadores sobre as necesidades es-
pecíficas e os cambios que se requiren para darlles cabida. As accións 
de proximidade ás persoas con sordoceguera e as súas familias, recaen 
sobre as entidades membro. As accións van encamiñadas a procurar 
a máxima autonomía persoal e a facilitar a súa integración familiar, 
educativa e social.

•	 Fundación	ADCOR	(Fundación	Adultos	
Discapacitados	da	Coruña)
http://www.adcor.org/gl/ 

A Fundación ADCOR é unha organización sen ánimo de lucro dedicada 
a mellorar a vida das persoas adultas en situación de dependencia.

Dende o ano 1996 a Fundación ADCOR leva a cabo distintos proxectos 
cuxos fins están cualificados como de interese social pola Lei 49/2002, Lei 
50/2002 e Lei 7/1993 de Fundacións de Interese Galego. O obxecto de 
todos os proxectos que realiza é o cumprimento do fin social da entidade.

Co obxecto de prestar atención ao colectivo das persoas con depen-
dencia desenvólvense os seguintes servizos: Servizo de Información, 
Orientación e Asesoramento, Servizo de Formación, Servizo de Empre-
go, Servizo de Lecer, Servizo de Vivenda, Servizo Residencial Terceira 
Idade e Servizo Residencial Discapacidade.

ADCOR pretende consolidarse no sector dos servizos sociais, como 
unha organización aberta á prestación de calquera servizo social de-
mandado pola comunidade, como unha organización percibida social-
mente como útil. Pretende a mellora permanente da calidade dos seus 
servizos e a resolución dos problemas dos usuarios e das súas familias 
en calquera momento das súas vidas.

•	 Fundación	Affinity
https://www.fundacion-affinity.org/la-fundacion 

Desde a súa creación en 1987 a Fundación investiga, actúa e promove 
os beneficios dos animais de compañía na sociedade. Xunto aos seus 
colaboradores, a Fundación Affinity realizou multitude de investigacións 
destinadas a coñecer máis sobre o vínculo que se crea entre as persoas 
e os animais. Así mesmo, esforzouse para poñer cifras ao problema do 
abandono de cans e gatos. Tamén se centrou en investigar e divulgar os 
beneficios que comportan as Terapias e Educación Asistida con Animais 
de Compañía ( TEAAC), a través de proxectos de acción social. Doutra 
banda, a Fundación Affinity cre e apoia a adopción e a tenencia res-
ponsable de animais de compañía, que beneficia a todos: á familia, ás 
entidades de protección animal e, por suposto, ao propio can ou gato.

Desde a Fundación, os aspectos máis importante da devandita tenen-
cia son o coñecemento ou concienciación previa, é dicir, a responsa-
bilidade que xorde do pacto que fai o propietario co animal; así como 
o afecto, como se cobren as necesidades afectivas do animal. Tamén 
participamos en distintas causas que nos levan a lanzar campañas 
de concienciación porque queremos dar visibilidade a problemas que 
necesitan unha solución urxente e concienciar á sociedade. 

As 3 grandes áreas nas que centra os seus esforzos son: investigación, 
acción social e comunicación. O elemento común de todas estas áreas 
é poñer de relevancia o vínculo entre persoas e animais de compañía, 
especialmente, os beneficios que se derivan dese vínculo afectivo. Leva 

colaboradores: profesores, investigadores,  doctorandos, bolseiros e 
profesionais de diferentes sectores de actividade.

A misión do Instituto de Innovación Social de  ESADE é desenvolver 
as capacidades das persoas e organizacións dos sectores empresarial 
e non lucrativo para fortalecer, nas súas actividades propias, a súa 
contribución a un mundo xusto e sustentable. 

Para iso o Instituto realiza investigación académica, xera e divulga 
coñecemento e achega formación nos seguintes ámbitos:

 - RSE e competitividade. Liderado responsable. 

 - Empresa, medio ambiente e cambio climático 

 - Impacto social mediante a colaboración de empresas e ONG 

 - Fortalecemento de ONG e emprendementos sociais. Liderado social. 

 - Modelos de innovación para desafíos sociais e ambientais 

A vontade do Instituto é xuntar unha investigación académica de 
calidade que posibilite unha valiosa contribución académica cunha 
propicia transferencia de coñecementos que asegure un bo impacto 
para a transformación social. 

•	 Escuela	Vasco	Navarra	de	Terapia	Familiar	
(EVNF)
https://www.avntf-evntf.com/presentacion/ 

A Escola Vasco Navarra de Terapia Familiar (EVNTF) fundouse en 1993 
coa finalidade de ofrecer unha formación rigorosa, completa e conti-
nuada a aquelas persoas que queren instruírse no complexo campo de 
intervención sistémica e a terapia familiar.

A EVNTF é ,membro fundador da Cámara das Ecolas de Formación 
de EFTA (European Family Therapy Association), e está acreditada 
para formar expertos en intervencións sistémicas e psicoterapeutas de 
familia e parella pola Federación Española de Asociacións de Terapia 
Familiar (FEATF) e da Federación Española de Asociacións de Psicote-
rapeutas (FEAP).

O principal obxectivo da EVNTF é capacitar o seu alumnado para a 
práctica clínica da Terapia Familiar e de Parella, así como para a rea-
lización de intervencións sistémicas en contextos non clínicos: social, 
educativo, sanitario, xudicial, institucional, etc. Estes cursos realízanse 
tanto de maneira presencial, commo a distancia, a través de redes 
dixitais (en liña)

•	 Federación	Española	de	Sordoceguera	
(Fesoce)
https://fesoce.org/publicaciones/guia-de-orientacion-y-movilidad-oym/  

A FESOCE, Federación Española de Sordoceguera, é unha entidade 
sen ánimo de lucro cuxo ámbito de traballo é a sordoceguera, unha 
discapacidade que resulta da perda combinada de visión e audición. A 
razón de ser da Federación é o benestar e a igualdade de oportunida-
des para as persoas que padecen esta discapacidade, así como para as 
súas familias. Realiza co soporte da Federación Española de Sordoce-
guera as accións de orientación, atención directa e intervención asis-
tencial. Na misión de representar e defender os seus dereitos, o ámbito 
institucional e a incidencia política cobran unha especial relevancia, ao 
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a cabo proxectos de terapias con animais co obxectivo de aplicar os 
beneficios do vínculo directamente a persoas con necesidades especiais 

O seu reto é entender como funciona o vínculo entre persoas, cans e gatos 
a través da investigación. Difunde os beneficios de ter animais de compa-
ñía e traballa para sensibilizar a sociedade sobre a tenencia responsable 
e sobre a importancia de que cans e gatos non sexan tratados como 
obxectos coa intención de mellorar as cousas, de promover un avance ou 
un cambio, ou simplemente de dar a coñecer un tema moi relevante pero 
descoñecido na relación cos animais: dedicar 12 meses a unha causa 

•	 Fundación	Biblioteca	Social	
https://fundacionbibliotecasocial.org/es/fundacion/nuestra-razon-de-ser-
objetivos-y-valores/# 

A Fundación Biblioteca Social é unha institución sen ánimo de lucro 
que se constitúe no ano 2014.

O seu obxectivo é en contribuír a reforzar os colectivos máis vulnera-
bles, para compensar os desequilibrios sociais existentes en España. 
Como?: mediante a colaboración coas bibliotecas públicas en proxec-
tos que levan a cabo dirixidos aos sectores máis vulnerables da socie-
dade: nenos e novos, a miúdo de familias con dificultades, persoas con 
problemas de comprensión lectora,  con risco de exclusión social, en 
paro e inmigrantes, persoas maiores con frecuencia vítimas da soidade 
a pesar das súas pasadas e valiosas achegas sociais.

Na Fundación conflúen dous elementos:

 - As bibliotecas públicas pola súa calidade de institución que contribúe á 
igualdade de acceso á información e ao coñecemento, e que representan 
un importante servizo de cohesión social.

 - O compromiso social entendido como a vontade de contribuír a paliar a 
situación dos sectores máis vulnerables da sociedade, a través de accións 
concretas.

Obxectivos

 - Incentivar e fomentar a realización de proxectos que axuden a corrixir os 
desequilibrios sociais, potenciar valores sociais e xerar pensamento crítico.

 - Dar visibilidade aos proxectos e ás iniciativas que realizan as bibliotecas 
públicas no ámbito social.

 - Fomentar o intercambio de coñecemento neste sector.

A Fundación exerce as súas funcións en todo o Estado español desde 
Cataluña, sen prexuízo de poder actuar noutros países, cando así con-
veña aos intereses e finalidades fundacionais.

•	 Fundación	Europea	de	Estudios	
Progresistas	(Foundation	for	European	
Progressive	Studies,	FEPS)	
https://www.feps-europe.eu/  

https://www.globalprogressiveforum.org/es/content/fundacion-europea-
de-estudios-progresistas 

FEPS é a nova fundación progresista europea. Próxima ao Partido Socialis-
ta Europeo (PSE), pero con todo independente,  FEPS encarna unha nova 
forma de pensar na escena europea e no traballo democrático, socialista 

e social. As ideas socialistas e progresistas necesítanse para facer fronte 
aos problemas de hoxe co propósito de crear unha sociedade mellor.  
FEPS establece unha encrucillada intelectual entre a socialdemocracia e o 
proxecto europeo, poñendo novas ideas no centro da súa acción, que se 
divide nos seguintes eixos: debate, reflexión, formación e comunicación.

A Fundación Europea de Estudos Progresistas (Foundation for Euro-
pean Progressive Studies,  FEPS) é o único  think  tank progresista no 
ámbito europeo e do que forma parte a Fundación Felipe González 
(FFG).  FEPS propón un punto de encontro intelectual entre a socialde-
mocracia e o proxecto europeo, situando ao pensamento renovado no 
centro da súa acción. Como plataforma para as ideas e o diálogo,  FEPS 
traballa en estreita colaboración coas organizacións socialdemócratas 
e, en particular, coas fundacións nacionais e os grupos de reflexión de 
toda Europa, para afrontar os retos aos que se enfronta Europa.

FEPS encarna unha nova forma de pensar na escena socialdemócrata, 
socialista e laborista en Europa. O seu propósito principal é alimentar 
un diálogo progresista renovado a través da investigación, que inclúe 
os programas “ Next  Left” e “ Millennial Dialogue”. As actividades 
que organiza son tanto presenciais como  en liña e están dispoñibles 
en diferentes formatos. Outras ferramentas de  FEPS son a revista “ 
Progressive Post” e a plataforma dixital do “Observatorio Europeo 
Progresista”, así como outras publicacións e eventos.

As súas actividades de traballo poden encadrarse en tres tipos de 
áreas:  empoderamiento democrático (futura Europa social, malestar 
democrático e gobernabilidade, igualdade de xénero, partidismo e  eu-
ropartidos), solidariedades globais (novo acordo social global, mundo 
sustentable, asilo e migración, fortalecemento de movementos progre-
sistas a nivel internacional, redefinición da comunidade) e economía 
sustentable. E todo iso co obxectivo de “traballar xuntos por unha 
Europa progresista”, lema de  FEPS.

•	 Fundación	Felipe	González
https://www.fundacionfelipegonzalez.org/ 

Fundación en permanente construción cuxo reto é poñer ao alcance 
de todos, coñecementos e experiencias do pasado recente e crear fe-
rramentas para que a sociedade poida desenvolver oportunidades de 
futuro. Ten unha dupla misión: poñer o pasado á disposición de todos, 
e non só daqueles que o viviron e axudar a que o futuro signifique 
prosperidade para todos.

Actúa, xa que logo, como punto de encontro que achega reflexión, in-
novación e coñecemento sobre temas relevantes, xestionado de forma 
rigorosa e transparente.

•	 Fundación	Hazloposible
http://www.hazloposible.org/conocenos/ 

Hazloposible é unha organización na que se traballa para impulsar de 
maneira innovadora a participación da sociedade en causas solidarias 
utilizando a tecnoloxía para lograr unha sociedade máis comprometida 
e participativa na que cada persoa e organización sexa protagonista 
na construción dun mundo máis xusto e sustentable.

Nace 1999 creando proxectos de participación o que lles permitiu co-
laborar con miles de ONG e achegarse a millóns de persoas solidarias. 
Os proxectos responden a necesidades sociais reais polo que a súa 
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Potencialidade, Orde, Liberación, Imaxinación, Benestar, Entrega, 
Alegría. 

A misión da Fundación Polibea é a de prestar atención a persoas con 
discapacidade e ás súas familias. Os seus programas van dirixidos a 
mellorar as condicións físicas, psicolóxicas, emocionais e sociais. 

A visión da Fundación Polibea é a de conseguir a participación plena 
da persoa con discapacidade na súa contorna social. 

Para iso dedica todos os seus esforzos a:

 - Facilitar recursos para que a persoa con discapacidade reciba a reha-
bilitación necesaria para optimizar as súas capacidades e potenciar o 
máximo nivel de autonomía. 

 - Ofrecer os apoios técnicos e humanos que lle permitan tomar as súas 
propias decisións e xestionar a súa vida.

 - Xerar programas culturais, sociais e laborais que faciliten a súa integra-
ción e participación. 

 - Acompañar ás familias para que sexan a base do desenvolvemento har-
mónico e completo de todos os seus membros.

•	 Fundación	Xilema
http://www.xilema.org/es/fundacion.html 

A Fundación  Xilema comeza a súa andaina en 2012 tras unha expe-
riencia previa como asociación atendendo e acompañando a persoas 
en situación de máxima vulnerabilidade e risco de exclusión. Traballa 
coa infancia e adolescencia, con menores en situación de despro-
tección, mulleres vítimas de violencia de xénero, persoas sen fogar, 
persoas con patoloxía múltiple, persoas con discapacidade intelectual 
e con familias inmersas en procesos de separación e/ou divorcio.

Presta especial atención aos procesos mentais e emocionais, á crea-
ción de vínculos e ao desenvolvemento da autonomía persoal. O seu 
obxectivo é crear redes de apoio e xerar vínculos que favorezan o des-
envolvemento e integración das persoas coas que traballa. Promoven 
a incorporación social e laboral, e fomenta a formación e consultoría a 
profesionais e institucións.

A Fundación, coa presenza do padroado, sostense grazas ao labor de 
profesionais, un equipo especializado en diferentes disciplinas que 
ofrece un acompañamento educativo, social e psicolóxico en coordi-
nación permanente. Está presente en Navarra e Áraba, e conta con 
concertos e acordos de colaboración co Goberno de Navarra, Concello 
de Pamplona, Deputación Foral de Áraba, Departamento de Sanidade 
e Consumo do Goberno Vasco e  Osakidetza.

•	 HelpAge	International	España	
http://www.helpage.es/ 

É unha organización afiliada a HelpAge International. Nace no 2008 
co obxectivo de concienciar á poboación española sobre as necesi-
dades das persoas maiores e de axudar a financiar os máis de 500 
proxectos que HelpAge International ten en todo o mundo. Actual-
mente, grazas á axuda dos seus socios e das diferentes colaboracións 
con entidades do terceiro sector e privadas, colabora en diversos 
proxectos nalgúns dos países máis desfavorecidos do mundo e apoia 
ás persoas maiores para que reclamen os seus dereitos e enfróntense 

adaptación aos constantes cambios da sociedade e da tecnoloxía é 
constante.

A Fundación levou a cabo distintos proxectos relacionados con distin-
tos aspectos do voluntariado entre os que destacan nos últimos años: 
Talento Que Impacta, Biblioteca de Voluntariado Corporativo, Difusión 
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS), etc.

•	 Fundación	Meniños
https://www.meninos.org/  

Entidade de acción social sen ánimo de lucro especializada na protec-
ción da infancia e a adolescencia, cun traballo orientado a garantir o 
dereito que teñen nenos, nenas e adolescentes a vivir en familia.

Desde 1996 traballa desenvolvendo programas de prevención e aten-
ción familiar en Galicia e Asturias, en colaboración coas administra-
cións públicas e outras entidades.

Grazas ao apoio de moitas persoas, familias, institucións, empresas e 
colaboracións, en Meniños trabállase para que cada neno, nena e ado-
lescente atope a seguridade e o afecto que só lle pode proporcionar 
unha contorna familiar.

•	 Fundación	para	a	Protección	de	
Discapacitados	psíquicos	da	Comarca	de	
Barcala.	Negreira
http://www.concellodenegreira.gal/index.php/es/servicios/servicios-socia-
les/fundacion-discapacitados 

A Fundación de discapacitados psíquicos da comarca de Negreira é 
un Centro Ocupacional que acolle a persoas cunha discapacidade 
psíquica maior a un trinta e tres por cento, e que sexan válidas por 
si mesmas, coa finalidade de preparalas para o acceso a formas de 
vida normalizadas, mediante a realización de actividades nun réxime 
o máis semellante ao normal, sendo o obxectivo principal do Centro 
a integración do discapacitado psíquico na súa contorna tanto laboral 
como social. A Fundación inaugúrase en 1998 cunha capacidade de 
16 prazas, ofrece servizo de comedor con menús deseñados por unha 
dietista, e con servizo de transporte para os usuarios do Centro.

•	 Fundación	Polibea
http://www.fundacionpolibea.org/spip.php?rubrique1 

A Fundación Polibea foi creada no ano 2005. Está dedicada á atención 
de persoas con discapacidade e as súas familias. 

Reúne máis de 35 anos de coñecemento e experiencia de profesionais 
da xestión e rehabilitación de persoas con discapacidade. 

https://www.meninos.org/
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á discriminación para que así poidan gozar dunha vida digna, segu-
ra, activa e saudable.

•	 Instituto	Universitario	de	Integración	
en	la	Comunidad	(Inico).	Universidad	de	
Salamanca
http://inico.usal.es/c44/el-inico.aspx 

O Instituto Universitario de Integración na Comunidade (Inico) está 
formado por profesionais que teñen como finalidade a realización de 
accións de investigación, formación especializada e asesoramento 
encamiñadas a potenciar, facilitar e mellorar as condicións de vida 
das persoas en situación de desvantaxe social en distintos contextos 
e ao longo de todo o seu ciclo vital: persoas con discapacidade física, 
psíquica e sensorial, así como en persoas con enfermidades crónicas, 
enfermidade mental, minorías e poboación marxinada. 

Os seus obxectivos son os seguintes:

1. Incrementar significativamente e consolidar diferentes liñas de 
investigación de vangarda no ámbito nacional e internacional re-
lacionadas coas persoas con discapacidade e outros colectivos en 
situación de desvantaxe social, en diferentes contextos: laboral, 
educativo, social, e da saúde.

2. Consolidar a formación especializada de posgrao para investigado-
res e profesionais no ámbito da discapacidade, así como facilitar o 
desenvolvemento de novos plans de formación adaptados ás necesi-
dades cambiantes dos servizos.

3. Fomentar a colaboración interdisciplinar en actividades de inves-
tigación e formación especializada conxuntas con departamentos, 
centros e institutos de investigación de distintos países da Unión 
Europea e Iberoamérica.

4. Dar cobertura e resposta ás necesidades e demandas de aseso-
ramento, tanto de institucións públicas como de organizacións non 
gobernamentais.

5. Asesorar e apoiar o desenvolvemento de actividades asistenciais 
puntuais e de programas de apoio innovadores, a nivel individual e 
familiar cando a singularidade do caso así o requira.

Desde 2012, o INICO na  liña de mellora da calidade establecida na 
Universidade de Salamanca, foi o primeiro instituto en asumir como 
patrón para a recompilación e análise dos resultados anuais os pará-
metros que utiliza a Agencia para la Calidad del Sistema Universitario 
de Castilla y León ACSUCYL, que son os asumidos  tamén pola Univer-
sidade de Salamanca.

O INICO desenvolveu en 2015 un Plan Estratéxico para o período 
2016-2020  (PEINICO), que se aliña directamente co Plan estratéxico 
da Universidade de Salamanca 2013-2018 e que ten por obxectivo 
orientar o desenvolvemento do Instituto neste período. 

•	 MISELA	(Asociación	de	Personas	con	
Discapacidad	de	la	Comarca	de	Noia	y	
Muros)
http://www.cogami.gal/es_ES/entidades-miembro/asociaciones-miembro-
indirecto-de-cogami/misela-asociacion-de-persoas-con-discapacidade-da-

comarca-de-noia-e-muros/ 

Orixe: O 16 de xuño de 1993, por mor da unión de pais e nais dos/ 
as nenos/ as que acudían á CASETA (Servizo de Tratamentos a Nenos 
con Discapacidade), do Concello de Noia, constitúese a Asociación 
de Pais do Stand, coa finalidade de dar ao neno con discapacidade 
o completo benestar físico, psíquico e social. Ao longo dos anos, a 
entidade evoluciona cara á atención das persoas con discapacidade. 
No ano 2012, para dar un impulso ao labor da entidade e aumentar a 
súa visibilidade social, a Asociación de Pais do Stand cambia de nome, 
denominándose a partir dese momento MISELA Asociación de persoas 
con discapacidade das comarcas de Noia e Muros. 

Misión: Promover o desenvolvemento persoal e social das persoas 
con discapacidade, así como fomentar a participación e o benestar 
das familias, a través dunha atención individualizada e interdiscipli-
nar desde a infancia, na comarca de Noia e concellos limítrofes. Os 
obxectivos da Asociación son: Promover a autonomía e a integración 
das persoas con discapacidade no ámbito familiar, escolar, social e 
laboral. Potenciar a utilización e a procura dos recursos necesarios 
para unha mellor atención da persoa con discapacidade ou infancia 
con risco de padecela. Prestar asesoramento e atención ás persoas 
con discapacidade e ás súas familias ou titores. Defender os dereitos 
da infancia e da persoa con discapacidade en xeral. Prevención de 
posibles discapacidades. Fomentar a inclusión laboral das persoas con 
discapacidade. Promover a actividade cultural, a práctica deportiva e a 
actividade física nas persoas con discapacidade. 

Persoas asociadas: Na entidade hai dous tipos de socios: socios 
numerarios: persoas físicas, contando na actualidade cun número de 
216 mulleres e 99 homes e socios protectores: están compostos por 
empresas ou persoas xurídicas. Na actualidade cóntase cun total de 
24 asociados.

Os obxectivos da Asociación levan a cabo na actualidade a través dos 
seguintes servizos de atención  á persoa con discapacidade, desde a 
súa infancia ata a súa idade adulta:

EDIAT (Equipo de  Desenvolvemento Infantil e Atención  Temperá): 
ofrece servizos a nenos con trastornos no seu  desenvolvimiento ou 
con risco de padecelos desde os 0 ata os 6 anos, e a nenos con disca-
pacidade recoñecida desde os 6 ata os 16 anos. Está situado na rúa 
Frei Lois Rodríguez, 9 de Noia.

Centro Misela: servizo de atención  diúrna para persoas con discapa-
cidade maiores de 16 anos. Empezou a funcionar o día 1 de setembro 
de 2015. Inclúe:

 - Centro de Día  Misela: O servizo de atención  diúrna terapéutica ofre-
ce atención a persoas de entre 16 e 65 anos, con discapacidade e con 
necesidades de apoio extenso e xeneralizado e/ou en situación de de-
pendencia.

 - Centro Ocupacional Misela: Servizo diúrno dirixido a persoas con dis-
capacidade intelectual con necesidades de apoio intermitente, e/ou en 
situación de dependencia, que necesiten dunha serie de coidados e aten-
cións de carácter persoal, social, terapéutico e ocupacional. 

Servizo da  promoción da autonomía persoal ( PAP): Esta dirixido 
a persoas maiores de 16 anos, con discapacidade física, intelectual ou 
mixta, ás súas familias e á contorna próxima. 

Proxecto  autoxestión do lecer. Desde o centro de día e ocupacional 
da asociación  Misela, preténdese potenciar a  autoxestión do lecer 
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Os obxectivos do Observatorio da Infancia de España son: Coñecer o 
estado da calidade de vida da poboación infantil, así como os cambios 
que acontecen nesta situación no noso país. Realizar o seguimento das 
políticas sociais que afectan á infancia e adolescencia. Facer recomen-
dacións en relación ás políticas públicas que afectan os nenos, nenas e 
adolescentes. Estimular a investigación e o coñecemento da infancia e 
a adolescencia para previr situacións problemáticas. Publicar estudos 
e facer informes periódicos que contribúan a unha mellor aplicación 
dos dereitos da infancia e adolescencia, así como ao coñecemento das 
súas necesidades.

As funcións principais do Observatorio da infancia son as seguintes: 
Actuar como órgano permanente de recollida e análise da informa-
ción dispoñible en diferentes fontes nacionais e internacionais sobre 
infancia. Formular recomendacións e propostas tendentes a mellorar 
os indicadores e sistemas de información. Participar e manter relacións 
con institucións autonómicas, municipais e internacionais similares. 
Recibir información sobre medidas e actividades que poñan en mar-
cha as Administracións Públicas nesta materia. Avaliar o impacto na 
sociedade das políticas e medidas que afecten á poboación infantil e 
xuvenil. Constituír un foro de intercambio e comunicación permanente 
e aberto entre os organismos públicos e a sociedade. Propoñer inicia-
tivas tendentes a realizar o seguimento do tratamento da infancia nos 
medios de comunicación. Propoñer a realización de estudos e informes 
técnicos de diagnóstico da situación da infancia en España. Realizar o 
seguimento informativo das políticas sociais que afectan a este sector. 
Difundir todo tipo de información sobre diversos aspectos relaciona-
dos coa infancia e a adolescencia.

•	 Observatorio	de	la	Realidad	Social	=	
Errealitate	Sozialaren	Behatokia	(Navarra)
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/que-es/co-1/ 

O Observatorio da Realidade Social exercerá, a través da Sección de 
Planificación e Avaliación, entre outras, as seguintes atribucións:

 - Estudo e análise dos procesos de transformación social e das tendencias 
de cambio presentes na sociedade navarra.

 - Estudo e análise dos problemas sociais concretos que poidan identificar-
se en cada momento.

 - Elaboración de estudos e investigacións da demanda en servizos sociais, 
emprego e vivenda.

 - Análise e avaliación da demanda, a eficacia e a eficiencia das prestacións 
do sistema de servizos sociais.

 - Realización de estudos de necesidades, situación e recursos que orienten 
a elaboración de plans e programas de actuación.

 - Elaboración de indicadores sociais, do seu seguimento e valoración.

 - Produción, difusión e publicación de estudos e de documentos de plani-
ficación en servizos sociais, emprego e vivenda.

Para a realización de todas estas funcións, o Observatorio da Rea-
lidade Social incorpora e pon á disposición de toda a cidadanía os 
seguintes contidos:

 - Unha base de datos documental que ofrece acceso a un fondo documen-
tal especializado no ámbito dos servizos sociais, as políticas de vivenda, 
emprego, garantía de ingresos, infancia e familia.

das persoas usuarias guiando, informando e orientando sobre a oferta 
que existe e verificando que se adecúa aos seus gustos, intereses e 
necesidades persoais. 

•	 Oberaxe.	Observatorio	Español	del	
Racismo	y	la	Xenofobia
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/quienessomos/index.htm 

O Observatorio Español do Racismo e a Xenofobia, está adscrito á Se-
cretaría de Estado de Migracións do Ministerio de Traballo, Migracións 
e Seguridade Social en concreto á Dirección Xeral de Integración e 
Atención Humanitaria da Secretaría Xeral de Inmigración e Emigra-
ción. No R.D. 903/2018, do 20 de xullo, asígnanse ao Observatorio as 
seguintes funcións:

A recompilación e análise da información sobre racismo e xenofobia 
para o coñecemento da situación e das súas perspectivas de evolución, 
a través da posta en marcha dunha rede de información. 

A promoción do principio de igualdade de trato e non discriminación e 
loita contra o racismo e a xenofobia. 

A colaboración e coordinación cos distintos axentes públicos e pri-
vados, nacionais e internacionais vinculados coa prevención e loita 
contra o racismo e a xenofobia.

No marco das súas funcións, recolle información sobre proxectos, en-
quisas, recursos, informes e estudos, promovidos pola Secretaría Xeral 
de Inmigración e Emigración e por outros departamentos ministeriais, 
entidades e institucións; coa finalidade de servir como plataforma de 
coñecemento, análise e impulso do traballo para combater o racismo, 
a discriminación racial, a xenofobia e outras formas de intolerancia, así 
como os incidentes e delitos de odio. Todo iso a través da colaboración 
coas administracións públicas e a sociedade civil de ámbito nacional, 
da Unión Europea e internacional.

•	 Observatorio	de	la	Infancia
http://www.observatoriodelainfancia.mscbs.gob.es/ 

O Observatorio da Infancia susténtase nun sistema de información 
centralizado e compartido con capacidade para vixiar e facer segui-
mento do benestar e calidade de vida da poboación infantil e das 
políticas públicas que afectan á infancia en relación ao seu desenvol-
vemento, implantación e efectos destas na devandita poboación. O 
propósito do Observatorio da Infancia é o traballo en rede, desde unha 
perspectiva de colaboración e coordinación intersectorial de todas as 
institucións públicas e privadas, destinadas á defensa e promoción dos 
dereitos da infancia. 

http://www.observatoriodelainfancia.mscbs.gob.es/
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 - Un banco de Datos que pon á disposición do persoal técnico e das en-
tidades que traballan neste ámbito, así como da cidadanía en xeral, os 
datos dispoñibles en relación ás políticas de servizos sociais, emprego 
e vivenda desenvolvidas na Comunidade Foral de Navarra, así como en 
relación ás necesidades sociais que existen en Navarra respecto a cada 
un deses ámbitos temáticos.

 - Estudos e investigacións xerados polo propio Observatorio  e que abar-
can as áreas de emprego, dependencia, discapacidade, inclusión social, 
infancia e familia, inmigración, persoas maiores e vivenda.

 - Unha base de datos de Hemeroteca especializada no social que recom-
pila as principais noticias de prensa aparecidas nos principais medios de 
comunicación de Navarra e do Estado.

 - Unha base de datos de Lexislación que recompila a normativa do Estado 
e da Comunidade Foral de Navarra en materia de política social, e que 
abarca todos os rangos normativos.

 - O Boletín cuadrimestral  TendenciaSs que aborda as temáticas do Depar-
tamento de Dereitos Sociais.

O Banco de Datos do Observatorio da Realidade Social está organiza-
do en catro seccións: Emprego, Servizos Sociais, Vivenda e Perspectiva 
territorial. Cada unha destas seccións divídese, á súa vez, en diversas 
áreas e, estas, en distintas visualizacións que recollen de maneira orde-
nada os datos e indicadores dispoñibles ao redor deses temas

•	 Oxfam	Intermón
https://www.oxfamintermon.org/ 

Equipo formado por máis de 1.200 persoas empregadas e aproxima-
damente 1800 voluntarios. Nace co propósito de crear un mundo sen 
pobreza, no que as persoas gocen dos seus dereitos. O seu traballo é 
posible grazas ás achegas de miles de persoas, de aí a importancia 
que cobra a transparencia. O seu obxectivo principal é salvar vidas, 
defender dereitos e reducir a desigualdade.

Desenvolven os seus programas en máis de 90 países nas comunida-
des máis vulnerables e caracterízase pola súa integridade

•	 Paideia	Galiza	Fundación
https://www.paideia.es/paideia/  

A Fundación PAIDEIA constitúese en abril de 1986 como un espazo 
aberto, cunha vocación interdisciplinar e pluridimensional que abarca 
formación, intervención e investigación, especialmente en Ciencias 
Humanas e Sociais. Ao longo deste tempo, a institución foise conso-
lidando e expandindo a través de actividades que trataron de incidir 
positivamente no contorno social galego, escenario e beneficiario da 
maior parte dos  seus proxectos, coa intención de contribuír á  dinami-
zación do seu tecido social e institucional, promovendo unha cultura 
participativa e solidaria.

En todas as súas actividades PAIDEIA actúa desde o criterio da inves-
tigación-acción, tendo como premisa unha continua reflexión ética e 
científica. A organización trata de responder con flexibilidade, poliva-
lencia e rigor nas distintas áreas de traballo. Isto permite manter unha 
organización dinámica, en permanente adecuación ás necesidades so-
ciais, poñendo en xogo teoría e práctica, planificación e intervención e 
actualización constante das capacidades profesionais. O resultado, en 
último termo, é crear propostas de intervención innovadoras, modelos 
piloto, que poidan ser transferidos ou replicados.

•	 Save	the	Children
https://www.savethechildren.es/quienes-somos  

Save the Children é unha organización con case 100 anos de expe-
riencia que nace co compromiso de cambiar o modo no que o mundo 
trata aos nenos e nenas. Tenta evitar que os nenos morran por causas 
evitables, que non gocen dunha educación de calidade e que vivan 
expostos á pobreza, a violencia ou as emerxencias. Avanza no benestar 
da infancia e no respecto cara aos seus dereitos. Para iso analiza cada 
realidade innovando solucións, mostrando resultados e mobilizando 
á sociedade e os gobernos para incluír as solucións máis efectivas na 
aplicación das políticas de atención á infancia

•	 SIIS.	Fundación	Eguía-Careaga.	Centro	de	
Documentación	y	Estudios
http://www.siis.net/es/ 

O SIIS, Centro de Documentación e Estudos, xorde en 1972 no seo da 
Fundación Eguía Careaga, como resposta a un importante déficit na 
difusión de información científico-técnica existente no ámbito do so-
cial. Constitúese como unha ferramenta para a mellora das políticas de 
integración social, da organización dos servizos sociais e da práctica 
dos profesionais da acción social.

https://www.oxfamintermon.org/
https://www.paideia.es/paideia/
https://www.savethechildren.es/quienes-somos
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A través do seu menú de Publicacións accédese aos seus boletíns te-
máticos (Xeral, Discapacidade, Adición, Maiores, Inclusión, Infancia e 
Xuventude, Xénero e Familia, Acción social e Terceiro sector). Cunha 
periodicidade quincenal, infórmanos sobre novas publicadas na pren-
sa, axenda, normativa e novidades bibliográficas das que, ás veces, se 
permite a súa descarga a texto completo.

Durante os meses de setembro e outubro de 2018 a decembro de 
2019 publicáronse os boletíns seguintes: SIIS

 - Boletín de acción social: nºs : do 305 ata o 332

 - Boletín de exclusión social: nºs.: do 305 ata o 332

 - Boletín de género y familia: nºs : do 305 ata o 332

 - Boletín de infancia y juventud nºs : do 305 ata o 332

 - Boletín de personas con discapacidad: nºs : do 305 ata o 332

 - Boletín de personas mayores: nºs : do 305 ata o 332

 - Boletín Tercer sector:  Do 158 ata o 172

•	 Sogaps.	Solidariedade	Galega	co	Pobo	
Saharauí
https://sogaps.org/gl/ 

Organización non Gobernamental, sen ánimo de lucro, que ten a súa 
sede social na cidade de Vigo, Avda. Alcalde Gregorio Espino nº 57 – 
baixo. Sogaps está formada por persoas voluntarias que dedican parte 
do seu tempo, para colaborar na axuda do pobo saharaui.

A finalidade de SOGAPS e dobre. Por unha parte pretende mellorar 
as condicións de vida tanto dos refuxiados saharauís, como da po-
boación residente no Sáhara Occidental ocupada por Marrocos; por 
outra parte, dende o ano 1991 que se creou o movemento solidario en 
Galicia, o obxectivo segue sendo o de dar resposta ás necesidades de 
planificación e mellora na xestión e execución da axuda humanitaria 
dirixida aos refuxiados saharauís que se dá en Galicia a petición e 
coordinación da Delegación Saharaui para Galicia.

En función dos fins e obxectivos que se perseguen desde esta en-
tidade, os cales veñen marcados nos seus estatutos, elabórase un 
programa de actividades. Segundo isto, podemos afirmar que as 
actividades desenvolvidas se dividen en dous grupos en función 
dos seus obxectivos. En primeiro lugar, inclúense no programa ac-
tividades de sensibilización da poboación tales como organización 
e/ou participación en charlas e coloquios, montaxe de exposicións 
fotográficas, realización de concertos solidarios e outros actos cul-
turais. En segundo lugar desenvolve proxectos de cooperación ao 
desenvolvemento, proxectos de axuda humanitaria e de emerxencia 
e proxecto sanitario e de formación. Dentro dos cales inclúe o envío 
de alimentos, medicinas e outros materiais (material escolar, material 
sanitario, material informático, etc.). Todos os proxectos que se levan 
a cabo así como diversas actividades reivindicativas e de sensibiliza-
ción execútanse en estreita colaboración e coordinación coa Delega-
ción Saharaui para Galicia que á súa vez supervisa o seguimento e 
avaliación destes a través da Media Lúa Vermella Saharauí e o resto 
das institucións do Goberno saharauí.

O Ministerio de Cooperación Saharauí e Media Lúa Vermella saharauí 
son as dúas únicas entidades que determinan as prioridades respecto 
das necesidades da poboación refuxiada en cada momento a través da 
Delegación Saharauí en Galicia.

Co fin de traballar en coordinación existen comisións de traballo: 
Comisión de Caravana e Proxectos, Comisión de Política e Difusión, 
Comisión de Vacacións en Paz, Comisión de Dereitos Humanos e Co-
misión Médica.

Entre as actividades propulsadas dende SOGAPS debemos destacar 
o desenvolvemento dun programa de acollemento familiar temporal 
(Vacacións en Paz).

https://sogaps.org/gl/
http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/
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•	 Blog	Alertas	e	Publicacións	(Xunta	de	
Galicia.	Consellería	de	Política	Social)
http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/ 

Setembro 2018

 - Plan Proxecta. Educación sexual. Curso 2018/19. Fichas

 - Boletín documental Gizarteratuz n. 59, mayo-junio 2018 

 - Derechos humanos y discapacidad. Informe España 2017 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial da Unión Europea (DOUE). 
Agosto de 2018 

 - Normativa de Política Social. Boletín Oficial del Estado (BOE). Agosto, 
2018 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Agosto, 
2018 

 - BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 15 
(Xullo-agosto, 2018)

 - Normativa de Política Social. Comunidades autónomas.Setembro, 2018 

Outubro 2018

 - Informe anual 2018 Fundación Secretariado Gitano

 - Protocolo sociosanitario para la promoción del buen trato y la detección 
e intervención ante el maltrato a personas mayores 

 - Jóvenes en el mundo virtual: usos, prácticas y riesgos 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial da Unión Europea (DOUE). 
Xuño de 2018 

 - Normativa de Política Social. Boletín Oficial del Estado (BOE). Abril 2018 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Abril, 2018 

 - La soledad de las personas mayores. Conceptualización, valoración e 
intervención 

 - Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Xuño, 2018 

Novembro 2018

 - La voz de la discapacidad en la literatura española

 - Estudo da situación das persoas sen fogar en Galicia, 2017: trazos e 
propostas de intervención

 - Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y la Infancia (CDSSA. Dosier 
temático ; 2)

 - Pobreza infantil en Asturias (CDSSA. Dossier temático n. 1)

 - Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España, 2017

 - RedMay: Red de apoyo y mantenimiento comunitario de personas mayo-
res en el entorno rural mediante la tecnología y la innovación en el marco 
de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal

 - Xuventude Crea: Premios 2017

 - Exclusión estructural e integración social

 - Recompilación normativa de Política Social. Comunidades autónomas. 
Outubro de 2018

 - Normativa de Política Social. BOE, Outubro de 2018

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Outubro, 
2018

Decembro 2018

 - Los adolescentes y las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). Guía para padres. Ayudándoles a evitar riesgos 

 - La atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y 
propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal 
de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su 
viabilidad económica y de sus impactos económicos y sociales

 - Las perspectivas vitales de los jóvenes 

 - Informe España 2018 

 - Análisis de los servicios de apoyo a las personas con falta de medios 
para la cobertura de necesidades básicas a partir de la base de datos 
del Sistema de Información de Usuarios de los Servicios Sociales (SIUSS)

 - El trabajo de ayuda a domicilio en España

 - Recompilación normativa de Política Social. Comunidades autónomas. 
Novembro, 2018

 - Normativa de Política Social. Boletín Oficial del Estado (BOE). Novembro 
2018 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro, 
2018 

 - La soledad de las personas mayores. Conceptualización, valoración e 
intervención 

 - Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Xuño, 2018 

Xaneiro 2019

 - Desigualdad 1 – Igualdad de oportunidades 0. La inmovilidad social y 
la condena de la pobreza La voz de la discapacidad en la literatura es-
pañola

 - Vis a Vis: Revista do Módulo 1 “Nelson Mandela”. Centro Penitenciario 
de Teixeiro | Núm. 9, 2018 

 - Confieso que he vivido 

 - Actividades solidarias en las bibliotecas de Navarra 

 - Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado 2017 

 - Impacto de los accidentes domésticos y de ocio en las tasas de discapa-
cidad y costes de cuidados de larga duración en España 

 - Estudio integral sobre la accesibilidad a los medios de transporte públi-
cos en España 

 - Recompilación normativa de Política Social. Boletín Oficial do Estado 
(BOE). Decembro de 2018 

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/
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 - Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade, 
2019 

 - Bajo el mismo techo. Las Casas de los Niños: un recurso para atender a 
niños y niñas víctimas de abuso sexual y sus familias en Catalunya 

 - Análisis comparativo de leyes de servicios sociales vigentes en las Comu-
nidades Autónomas 

 - Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2018 

 - Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclu-
sión Social 2019-2023 

 - Benestar a través da talasoterapia, 2019 

 - Programa Benestar en balnearios, 2019 

 - Normativa de ámbito social. Boletín Oficial do Estado (BOE). Marzo, 
2019 

 - Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Marzo, 2019 

 - Recompilación normativa de Política Social. Comunidades autónomas. 
Marzo, 2019 

Maio 2019

 - Deducciones fiscales reembolsables. Una revisión internacional 

 - Índice DEC. Índice de desarrollo de los servicios sociales 2018 / Índice 
DEC. Valoración del desarrollo de los servicios sociales por comunidades 
autónomas 2018 / Tablas de datos de cada indicador 2018 

 - Estudio sobre pobreza juvenil 

 - Evolución de la familia en las Comunidades Autónomas 2019 

 - Norma UNE 153101:2018 EX 

 - Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Abril, 2019 

 - Normativa de ámbito social. Boletín Oficial do Estado (BOE). Abril, 2019

 - Recompilación normativa de Política Social. Comunidades autónomas. 
Abril, 2019 

Xuño 2019

 - El sistema de servicios sociales en España

 - Como convivir co TDAH  = Cómo convivir con el TDAH

 - Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Maio, 2019 

 - Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Maio, 2019

Xullo 2019

 - Estatística de protección de menores: operación estatística 2506-02-
OE05 | 2018 

 - Violencia viral. Análisis de la violencia contra la infancia y la adolescencia 
en el entorno digital 

 - Monográfico sobre atención temprana. Actas de Coordinación Sociosa-
nitaria 

 - II Manual de procedimiento en el marco de la Protección Infantil en la 
Comunidad Foral de Navarra

 - La sostenibilidad del Tercer Sector de la discapacidad: alternativas de 
financiación de los apoyos, servicios y estructuras 

 - Recompilación normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia 
(DOG). Decembro de 2018 

 - Recompilación normativa de Política Social. Comunidades autónomas. 
Decembro, 2018 

Febreiro 2019

 - Biblioteca de Acogida: un proyecto de biblioteca social con menores in-
migrantes y en riesgo de exclusión 

 - Biblioterapia : lecturas saudables 

 - El futuro donde queremos crecer. Las políticas públicas esenciales para 
el bienestar de la infancia 

 - Informe 2016 sobre la aplicación de la Estrategia Integral Española de 
Cultura para Todos 

 - Jóvenes en la encrucijada digital. Itinerarios de socialización y desigual-
dad en los entornos digitales 

 - Envejecimiento de la población, familia y calidad de vida en la vejez 

 - Recompilación normativa de Política Social. Boletín Oficial do Estado 
(BOE). Xaneiro, 2019 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xaneiro, 
2019 

 - Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Xaneiro, 2019 

Marzo 2019

 - Plan Sociosanitario del Principado de Asturias 2019-2021

 - XIX Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Depen-
dencia

 - 100 medidas de apoyo a la familia : propuesta para una política pública 
con perspectiva de familia

 - La Red Mundial de Ciudades y Comunidades adaptadas a las Personas 
Mayores

 - Juventud y violencia

 - Las TIC y su influencia en la socialización de adolescentes

 - ONG del conocimiento: influir para el impacto social

 - Estatísticas da Consellería de Política Social. RUEPSS (Rexistro Único de 
Entidades Prestadoras de Servizos Sociais)

 - Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Marzo, 2019 

 - Normativa de ámbito social. Boletín Oficial do Estado (BOE). Marzo, 
2018 

 - Recompilación normativa de Política Social. Comunidades autónomas. 
Marzo 2019 

Abril 2019

 - O verán que queres vivir. Acción de verán 2019 

 - Estatísticas de Política Social. Censo de Persoas con Discapacidade 

 - Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclu-
sión social en Lectura Fácil

 - Mujeres y Servicios Sociales 
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 - Informe sobre exclusión y desarrollo social en España (8º. 2019. Madrid) 

 - Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xuño, 2019 

 - Normativa de ámbito social. BOE. Xuño, 2019 

 - Recompilación normativa de Política Social. Comunidades autónomas. 
Xuño 2019 

Agosto 2019 

 - Guía de autocuidado y cuidados básicos para personas cuidadoras 

 - Derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. Informe 
España 2018 

 - Barómetro Juventud y Género 2019. Identidades y representaciones en 
una realidad compleja

 - España ante el reto demográfico 

 - Plan de Acción Voluntariado 2018-2020 

 - Estatística de execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 
5/2000, del 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos 
menores 

 - Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xullo, 2019 

 - Normativa de ámbito social. BOE. Xullo, 2019 

 - Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Xullo, 2019 

Setembro 2019

 - Programa de estimulación para personas con Alzheimer. Una herramien-
ta dirigida a los profesionales para el trabajo diario con personas con 
Alzheimer u otras demencias 

 - Salud mental en las personas mayores. Una guía práctica 

 - Instrumento para la valoración de las situaciones de Desprotección In-
fantil de la Comunidad Foral de Navarra 

 - Papers. Revista de Sociologia. Abril-junio 2019, vol. 104, núm. 3 

 - Protocolo sociosanitario para la promoción del buen trato y la detección 
e intervención ante el mal trato a personas mayores 

 - El proceso de información y consentimiento en los Servicios Sociales. 
Guía de recomendaciones éticas 

 - Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2019 

 - Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Agosto, 2019 

 - Normativa de ámbito social. BOE. Agosto, 2019 

 - Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Agosto, 2019 

Outubro 2019

 - Plan Proxecta. Educación sexual. Curso 2019/2020. Fichas 

 - Donde todo empieza. Educación infantil de 0 a 3 años para igualar opor-
tunidades 

 - Os contos de Memi 

 - Boletín Estadístico de Protección a la Infancia, nº. 20 (2019) 

 - Procedimiento de prevención y detección de malos tratos físicos y eco-
nómicos a personas mayores en la CAPV = EAEko adineko pertsonen-
ganako tratu txar fisiko eta ekonomikoak prebenitu eta hautemateko 
prozedura 

 - Integración laboral de las personas con discapacidad

 - Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica 

 - Algunas ideas para impulsar proyectos bibliotecarios con y para personas 
mayores 

 - 5 motivos por los cuales es necesario incluir la Lectura fácil en todas 
nuestras bibliotecas 

 - Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Setembro, 2019 

 - Normas UNE e ISO vixentes e relacionadas cos servizos e o benestar social 

 - Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Setembro, 2019 

 - Normativa de ámbito social. BOE. Setembro, 2019 

Novembro 2019

 - Recompilación normativa. Consellería de Política Social, 2018 

 - Encuesta sobre la situación de los cuidadores no profesionales en la so-
ciedad española 

 - Consellería de Política Social. Memoria, 2018 

 - Renta básica: ¿hacia el fin de la pobreza? 

 - Protagonistas y espectadores. Una mirada longitudinal sobre la juventud 
española 

 - El estado de la pobreza, 9º informe AROPE. Seguimiento del indicador de 
riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2018 

 - Informe sobre exclusión y desarrollo social en Galicia. Resultados de la 
Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2018. VIII Informe 
sobre exclusión y desarrollo social en España 

 - Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Outubro, 2019 

 - Normativa de ámbito social. BOE. Outubro, 2019 

 - Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Outubro, 2019 

Decembro 2019

 - Unha cálida benvida á biblioteca ás familias máis necesitadas

 - Zerbitzuan n. 69

 - Informe PISA 2018. Programa para la evaluación internacional de los 
estudiantes. Informe español (versión preliminar)

 - La política social como realización de derechos sociales 

 - El modelo ACP-gerontología. Aplicar y evaluar atención centrada en la 
persona en los servicios gerontológicos 

 - Encuesta sobre la situación de los cuidadores no profesionales en la so-
ciedad española 

 - Jóvenes, ocio y TIC. Una mirada a la estructura vital de la juventud desde 
los referentes del tiempo libre y las tecnologías  

 - Estatística de Familias Numerosas, 2018 = Estadística de Familias Nu-
merosas, 2018 

 - Normativa de ámbito social. BOE. Novembro, 2019 

 - Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro, 
2019 

 - Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Novembro, 2019
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Novembro 2018

 - Qué entendemos por envejecimiento activo y cómo lo interpretan sus 
actores principales

 - Seminario sobre “Envejecimiento Activo, Calidad de Vida y Género”

Decembro 2018

 - Investigando el Envejecimiento activo, calidad de vida y género en España

 - Confinados en su hogar

 - El secreto de la longevidad en las ‘zonas azules’: nueve razones para 
vivir más

 - Menor disponibilidad de cuidadores en el entorno familiar

 - Atención a la dependencia en España y sugerencias de mejora basadas 
en una simulación según el modelo de atención sueco

Xaneiro 2019 

 - Las organizaciones europeas de mayores se dirigen a los candidatos eu-
ropeos para defender los derechos de las personas mayores

 - Artículos destacados de Envejecimiento en Red (2018)

 - Nuestra Constitución y los mayores

 - #SolasNO, una campaña para acabar con la soledad en las mujeres mayores

Febreiro 2019

 - Grandes amigos. Una ONG para combatir la soledad

 - Demografía y problemas sociales

 - La revolución de las canas

 - Envejecimiento de la población. Número monográfico de Panorama So-
cial (Funcas)

 - Reconocimiento explícito y emotivo de “Envejecimiento en Red” a María 
Ángeles Durán Heras, Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 
2018

Marzo 2019

 - Tablas de población según edad y tamaño municipal. España, 1996 y 2018

 - Los escasos, dispersos y envejecidos electores de la España rural

 - La tecnología beneficia a las personas mayores y a toda la sociedad

 - El aumento de los hombres cuidadores

 - La experiencia pionera del EAVA (Equip d’atenció a la vellesa de l’Anoia), 
en el abordaje de situaciones de maltrato a personas mayores

 - Enfermedades neurodegenerativas identificadas mediante inteligencia 
artificial

 - Financiar pensiones sociales con impuestos a los superricos

 - A qué edad tienes los mismos problemas de salud que una persona me-
dia de 65 años

 - Hasta cuándo vivirá tu generación. Años de vida restante según edad 
y sexo

 - Un perfil de las personas mayores en España, 2019 Indicadores estadís-
ticos básicos

•	 Blog	Dixit
https://dixit.blog.gencat.cat/about/ 

O blog de Dixit é un espazo onde se atopa información de interese 
elaborada por profesionais no que recollen unha tipoloxía variada de 
entradas sobre: recursos web, servizos e publicacións

Publícanse todas as colaboracións que sigan os seguintes requisitos:

 - Pertinencia: que non se alonxen do tema tratados

 - Respecto: que non se ofenda nin se atente contra a dignidade doutras 
persoas

 - Que non conteñan datos de carácter persoal nin información publicitaria.

O blog resérvase o dereito de non publicar aquelas achegas que non 
observe estas indicacións mínimas.

Setembro

 - L’autocura dels professionals centra el Dia Internacional de l’Educació Social

 - Referents femenins per a les noves generacions

 - Fotoperiodisme social, jove i femení

 - 50 anys d’esperança i escolta activa

Outubro

 - Informació i formació contra la xenofòbia

 - Sexualitat en col·lectius diversos

 - Música sense límits

 - Participa en el IV Concurs de Relats Marià Casadevall

 - Compartir pis per conservar l’autonomia

Novembro

 - Gossos d’assistència, molt més que el millor amic

 - Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

 - La Canadenca: una vaga que va fer història

 - Reconeixement de les aportacions del poble gitano per avançar cap a la 
plena inclusió

Decembro

 - La Marató: la majoria amb la gran minoria

 - 5 anys de l’aprovació de la llei contra la LGBTIfòbia

•	 Blog	Envejecimiento	[en-red]	
http://envejecimientoenred.es/ 

Difusión de experiencias innovadoras sobre investigación en envellece-
mento e iniciativas sociais e empresariais. Promoción da participación 
activa e o debate entre o sector xerontolóxico e xeriátrico, público e 
privado, e os cidadáns interesados nas persoas maiores, a través de 
redes sociais, espazos colaborativos (blogues), e medios de comu-
nicación, entre outros medios de difusión online e offline (boletíns, 
publicacións...).
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Abril 2019

 - Envejecer al lado de la pareja es más frecuente en hombres que en mujeres

 - Ciudades sostenibles, espacios verdes y oportunidades durante la vejez

 - Etxean Bizi: Un proyecto para vivir en el domicilio en situación de de-
pendencia

Maio 2019

Día Mundial sin Tabaco 2019. Tabaco y salud pulmonar

Leer fortalece la musculatura cerebral. Feria del Libro 2019. Muchas 
novedades y alguna persistencia

“Mañana empieza hoy”, el reto del bienestar a debate en un encuen-
tro en el IFEMA

Xuño 2019

 - El envejecimiento en la agenda del G20. Japón, junio 2019

 - Ola de calor. Medidas generales de prevención y protección

 - Envejecimiento en cifras. España

 - IV Conferencia sobre las transformaciones del cuidado, 2019

 - Un día para tomar conciencia contra el abuso y el maltrato en la vejez

 - La campaña “SoyMayor”, en la que participa Envejecimiento en red, 
ganadora del Premio a la nueva imagen del Envejecimiento de la SEGG

 - El papel de las condiciones tempranas de la vida y su influencia en el 
futuro de la salud y de la mortalidad de los adultos

 - Nueva Asociación para el bienestar de las personas mayores en Granada

 - Envejecimiento y vejez. Derechos humanos, interculturalidad y género

Xullo 2019

 - Desigualdad en la distribución de los ingresos

 - Conferencia sobre Gerociencia en Madrid

 - Evolución de centros y plazas residenciales. España, 2004-2017

 - El envejecimiento activo en el Congreso Nacional de Fisioterapia 2019

 - Enfermedades del sistema circulatorio y tumores malignos son las dos 
principales causas de muerte en la Unión Europea

 - Características y beneficios de las salas multisensoriales para las perso-
nas mayores

 - Los cuidados centrados en la persona. Un nuevo modelo

 - Más defunciones que nacimientos en la Unión Europea por segundo año 
consecutivo

 - La gestión de la edad en las empresas ante el envejecimiento de la po-
blación trabajadora

 - Los diferentes rostros de la vejez

 - Envejecimiento activo y preparación para la jubilación

Agosto 2019

 - El 28% de los europeos no puede permitirse una semana de vacaciones 
al año

Setembro 2019

 - No contar con las personas mayores genera desigualdad y merma sus 
derechos

 - Un viaje hacia la igualdad en todas las edades

 - Índice de Envejecimiento Activo. Informe 2018

 - Dos de cada tres muertes de personas de menos de 75 años podrían 
haberse evitado

 - Día mundial para la prevención del suicidio: 10 de septiembre

 - Soluciones ante la fragilidad. Estrategias para la promoción del envejeci-
miento saludable. Resultados del programa ADVANTAGE

Outubro 2019

 - Día mundial de la salud mental 2019 se centra en la prevención del 
suicidio

Novembro 2019

 - Estadísticas sobre residencias 2019

 - El envejecimiento en Europa

Decembro 2019

 - Evolución de centros y plazas residenciales. España, 2004-2019

 - ¿Existe una España descuidada en equipamientos residenciales para ma-
yores que no coincide con la España despoblada y envejecida?

•	 Fernando	Fantova,	Consultor	Social
http://fantova.net/?page_id=4 

Fernando  Fantova (Bilbao 1961) traballa desde finais dos setenta en 
procesos de intervención social con persoas con discapacidade, des-
envolvemento comunitario, movementos asociativos e promoción de 
políticas sociais. Está habilitado como educador social, é licenciado 
en filosofía e ciencias da educación (psicoloxía), máster en xestión e 
desenvolvemento de recursos humanos e doutor en ciencias políticas 
e socioloxía (socioloxía).

Desde mediados dos noventa traballa como voluntario e como asesor 
profesional e consultor independente, fundamentalmente en España e 
tamén en América Latina, en relación coa xestión de organizacións de 
acción social, o desenvolvemento estratéxico do terceiro sector e as 
políticas públicas de servizos sociais. Durante catro anos (2009-2013) 
exerceu as responsabilidades políticas e o servizo público no Goberno 
Vasco: como  viceconsejero de Asuntos Sociais e como director dunha 
fundación  interdepartamental para a innovación sociosanitaria.

Na actualidade o seu traballo de intervención e consultoría social 
oriéntase preferentemente ao deseño e acompañamento de estra-
texias de organizacións do sector público e do sector voluntario no 
ámbito das políticas de benestar e os programas sociais en sentido 
amplo, con especial interese na incorporación dun enfoque comunita-
rio e unha xestión eficiente sobre a base do coñecemento.

Esta páxina web creouse, fundamentalmente, para poñer á disposición 
de calquera persoa, de forma aberta e libre, a maior parte dos libros, 
artigos, relatorios ou outros textos ou achegas de Fernando Fantova 
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Outubro 2018

 - Reducción insuficiente de la pobreza en España 

Xaneiro 2019

 - Inmigración en Euskadi: tolerancia en tiempos de recuperación econó-
micas

Febreiro 2019

 - Jóvenes y empleo: panorama global pesimista

Marzo 2019

 - R2D2 y la automatización en los servicios sociales

 - Permisos parentales intransferibles y remunerados: única vía eficaz para 
la igualdad

Maio 2019

 - Experiencias y modelos de alojamiento intergeneracional

Xuño 2019

 - La fiscalización de las políticas sociales: ventajas e inconveniente

Xullo-agosto 2019

 - Beveridge 4.0: una defensa del Estado de Bienestar relacional

Setembro 2019

 - Crece el interés por el voluntariado en Euskadi 

Outubro 2019

 - Eskubide energetikoen defentsa eta berme unibertsala

Novembro 2019

 - Pobreza, desigualdad y exclusión en Euskadi

Decembro 2019

 - La reforma de la RGI en su contexto

(ou nos que tivo algunha participación ou interese), fundamentalmen-
te en castelán e, en ocasións, noutros idiomas, como eúscaro, inglés…

•	 Llei	d’engell
http://lleiengel.cat/aquest-bloc/ 

Colectivo que quere dar voz ao debate analítico sobre as políticas sociais 
en catalán. Quere favorecer a creación dunha rede entre profesionais, aca-
démicos e investigadores para a creación e difusión de coñecemento no 
campo das políticas sociais. E non renuncia a influír nas políticas públicas de 
Cataluña en todos os niveis da Administración desde o rigor e a evidencia. 

O colectivo toma o nome da observación empírica que realizou Ernst 
Engel (1821-1896) e di:

“Cun conxunto dado de gustos e preferencias, se aumentan os ingre-
sos, a proporción da parte de ingresos gastados en alimentos diminúe, 
a pesar de que é probable que o gasto real en alimentación aumente 
en termos absolutos. Noutras palabras, a elasticidade prezo-demanda 
de alimentos é menor que 1. A lei de Engel non implica que o gasto 
de alimentos se manteña sen cambios a medida que aumenta a renda, 
senón que suxire que os consumidores aumentan os seus gastos de 
alimentos, en proporción, menos do que aumentan os seus ingresos. 
Unha consecuencia desta lei é a perda de importancia da agricultura 
a medida que un país se enriquece, cando a demanda dos produtos 
alimentarios non crece ao mesmo ritmo que a renda nacional. Unha 
aplicación estatística moi controvertida da porcentaxe de gasto dedi-
cado a alimentos, é tratalo como un reflexo do nivel de vida dun país. 
Se o valor é alto, significa que un país é pobre. Pola contra, se este 
coeficiente é baixo, denota que nos atopamos ante un país rico.” 

•	 Blog	siis.net
http://blog.siis.net/?utm_source=Boletines+de+actualidad+SIIS&u
tm_campaign=f4e0fec0e5-boletin_siis&utm_medium=email&utm_
term=0_17e0500026-f4e0fec0e5-315103205 

Setembro 2018

 - Dos propuestas para reducir la pobreza infantil

http://blog.siis.net/?utm_source=Boletines+de+actualidad+SIIS&utm_campaign=f4e0fec0e5-boletin_siis&utm_medium=email&utm_term=0_17e0500026-f4e0fec0e5-315103205
http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/
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Congresos, xornadas e cursos

Lugar de realización: Oviedo

Data:  do 3 ao 14 de febreiro de 2020

Organiza: Instituto Asturiano de Administración Pública (IAPP) 

Obxectivo: promover que os centros de día para maiores desenvolvan 
actuacións coordinadas para a consecución dos obxectivos formulado 
na Estratexia de envellecemento activo 

•	 Soporte	vital	básico	y	DEA	en	el	contexto	
del	ERA	
Lugar de realización: Oviedo (Centros de ERA)

Data:  do 18 de febreiro ao 3 de marzo de 2020

Organiza: Instituto Asturiano de Administración Pública (IAPP) 

Obxectivo: Adquirir técnicas e coñecementos para saber actuar nos 
primeiros momentos duhna emerxencia sanitaria

•	 Rompiendo	distancias	y	envejecimiento	
activo:	retos	para	la	actualización	
Lugar de realización: Oviedo 

Data: 12 e 26 de febreiro de 2020

Organiza: Instituto Asturiano de Administración Pública (IAPP) 

Obxectivo: Analizar e mellorar os programas “Rompiendo Distancias” 
a través da análise compartida e a xestión do coñecemiento sobre o 
traballo que se leva a cabo en cada área territorial. 

Marzo

•	 Older	People’s	Health	&	Social	Care	
Conference	
https://www.kcl.ac.uk/events/older-peoples-health-social-care-conference 

Lugar de realización: Londres

Data:  0 de marzo de 2020

Edita: King’s College London.

•	 Conferència	de	Cloenda	“Limits	i	
oportunitats	de	l’aportació	del	Big	Data	
a	la	millora	dels	Serveis	Socials	-	Cicle	
de	reflexió	Big	Data	i	Serveis	Socials”.	
Preveure	i	anticipar-nos	a	les	necessitats	
socials	
https://isocial.cat/seminaris/cicle-de-reflexio-big-data-i-serveis-socials/ 

Lugar de realización: Barcelona

Data:  10 de marzo de 2020

Edita: Fundació iSocial

Xaneiro

•	 Siglo	XXI:	La	salud	mental	es	un	derecho.	
“Hacia	una	salud	mental	con	derechos”
https://congresos.uned.es/w20208/ 

Lugar de realización: Tudela

Data:  17 de xaneiro de 2020

Organiza: UNED

•	 Seminari	de	Treball	“Com	desenvolupar	i	
utilitzar	models	predictius	en	els	Serveis	
Socials	locals	-	Cicle	de	reflexió	Big
https://isocial.cat/seminaris/cicle-de-reflexio-big-data-i-serveis-socials/ 

Lugar de realización: Barcelona

Data:  21 de xaneiro de 2020

Organiza: Fundació iSocial

Febreiro

•	 Evaluación	de	competencias	parentales.	
Programa	Primera	Alianza	
Lugar de realización: Oviedo

Data:  do 26 ao 28 de febreiro de 2020

Organiza: Instituto Asturiano de Administración Pública (IAPP) Adolfo 
Posada

Obxectivo: coñecer e abordar de forma sistematizada a promoción 
das capacidades para a crianza así como o modelo de intervención de 
“Primeira alianza” 

•	 Gestión	y	tramitación	de	PIAS	(Planes	
individualizados	de	atención)	del	Sistema	
para	la	autonomía	y	atención	a	la	
dependencia	(SISAAD)
Lugar de realización: Oviedo

Data:  19 de febreiro de 2020

Organiza: Instituto Asturiano de Administración Pública (IAPP) Adolfo 
Posada

Obxectivo: Resolver incidencias de tramitación e xestión dos Pias 
(plans individuais de atención) a través das plataformas informáticas 
(SAADPA/EUGE/SITE)  

•	 Estrategia	de	envejecimiento	activo	en	
centros	de	día	de	personas	mayores	
(práctica	reflexiva)	
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https://libraria.xunta.gal/gl

Catálogo de publicacións na web

BdB.	Boletín	de	Benestar:	
Boletín	Informativo	de	Política	

Social,	n.	15	(xullo-agosto	
2018).	ISSN-e:	2445-1932

Boletín informativo de periodicida-
de bimestral elaborado pola Sección de 
Publicacións e Estatísticas da Secretaría 
Xeral Técnica da Consellería de Política 
Social. Estrutúrase en varias seccións: Ac-
tualidade, Estatísticas, Alertas e Normativa, 
e ten como principal obxectivo informar 
verbo das actuacións máis salientables da 
Consellería no seu ámbito competencial 
e a información e formación das persoas 
usuarias.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/
default/files/downloads/publicacion/

bdb_15_2018.pdf  

Parte da información é tomada do Portal Xunta.es, susceptible de reutilización.

© Xunta de Galicia. 2016. BdB. Boletín de 
Benestar, 2016

Edita: 
Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral 
de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas

URL: 
Esta obra distribúese cunha licenza CC-Atribución.CompartirIgual 4.0
España de Creative Commons. Para ver unha copia de licenza, visite:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES

Coordinación: Pepa Dabán Royo.
Maquetación: Antonio Lameiro Ces. 
ISSN: En tramitacón

Normativa DOG

Normativa CCAA

Normativa BOE

Normativa UE

•	 Decreto	176/2015,	do	3	de	decembro,	polo	que	se	
establece	a	estrutura	orgánica	da	Consellería	de	Política	
Social.	(DOG	nº	232,	do	04.12.2014).	

•	 A	Xunta	inicia	o	deseño	do	plan	de	apoio	á	natalidade	coa	
Tarxeta	Benvida,	que	achegará	100	euros	ao	mes	para	os	
nenos	e	nenas	que	nazan	a	partir	de	2016.

•	 A	Xunta	incrementará	nun	9%	as	prazas	en	escolas	infantís	
sostidas	con	fondos	públicos	o	vindeiro	curso	escolar	2016-
2017

•	 Fundacións	de	interese	galego.

•	 Cadro	de	contías	mínimas	de	pensións	do	Sistema	da	
Seguridade	Social	para	o	ano	2016.	

•	 Salario	mínimo	interprofesional	para	o	ano	2016.

•	 Padrón	de	habitantes	en	1	de	xaneiro	de	2015.	

•	 Enquisa	de	poboación	activa	4º	trimeste	de	2015.

•	 Alerta	bibliográficas.

•	 Enderezos	de	interese.

•	 Novidades	editoriais	da	Consellería.

ACTUALIDADE

ESTATÍSTICAS

ALERTAS

boletíndebenestar
FAMILIA

NORMATIVA

PUBLICACIÓNS

 

INCLUSIÓN SOCIAL MAIORES E PERSOAS
CON DEPENDENCIA

XUVENTUDE E 
VOLUNTARIADO

Boletín Informativo de Política Social,
 n.º 0 (xaneiro-febreiro 2016)

Catálogo de publicacións na web

Consellería	de	Política	Social.	
Memoria,	2018

Galicia, Xunta. Consellería de Política Social. 
Memoria, 2018. Santiago de Compostela : Consellería 
de Política Social, Subdirección Xeral de Coordinación 
Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas, 
2019. 245 p. : il. cor. ; 28 x 21 cm.

Memoria que con carácter anual edita a Conselle-
ría de Política Social, coas actuacións máis destacadas 
do ano en curso. Un resumo dos principais programas 
e actuacións impulsadas cun único obxectivo: mellorar 
o benestar das persoas e garantir unha maior calida-
de de vida dos galegos e galegas, prestando especial 
atención a aqueles que se atopan en situacións de 
vulnerabilidade. A publicación estrutúrase en tantos 

capítulos como ámbitos de actuación abarca, excepto o primeiro capítulo, no que se analizan temas 
de carácter máis transversal, como a estrutura orgánica, información demográfica, recursos, publi-
cacións e estatísticas etc

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/memoria_cps_2018.pdf

Recompilación	normativa.	
Consellería	de	Política	Social.	
2018

Galicia, Xunta, Consellería de Política Social. Recom-
pilación normativa. Consellería de Política Social. 2018. 
ISSN 2444-9660. Santiago de Compostela: Consellería 
de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección 
Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publi-
cacións e Estatísticas, 2019. 33 p.

Selección das disposicións normativas máis salien-
tables no eido das políticas sociais elaboradas por esta 
consellería e publicadas ao longo dun ano no Diario Ofi-

cial de Galicia (DOG). Clasificadas en cinco grandes epígrafes, danse os seguintes datos de cada rexistro: 
título da disposición, núm. de DOG e data de publicación e acceso á norma en formato PDF e HTML

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/recompilacion_2018.pdf 

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/bdb_15_2018.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/bdb_15_2018.pdf
https://libraria.xunta.gal/gl
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/memoria_cps_2018.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/memoria_cps_2018.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/recompilacion_2018.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/recompilacion_2018.pdf
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Estatística	de	Protección	de	menores:	operación	estatística	2506-02-OE05,	2017	

Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2018. – 33 
p. – ISSN1889-8025.

Publicación anual con información estatística sobre menores en situación de desprotección e sobre 
adopcións en 2018. Define as distintas figuras legais que protexen a situación de risco e desamparo: garda, 
tutela e acollemento, sexa familiar ou residencial. Tamén define e analiza o proceso legal das adopcións, na 
súa dobre vertente: nacional e internacional. Por último, describe os programas de apoio ás persoas menores 
e ás súas familias levadas a cabo polos servizos especializados de protección da infancia.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/2018_-_estatistica_
proteccion_de_menores_num._paxina.pdf 

Plan	Proxecta.	Educación	sexual.	Curso	2019/2020	

Equipo dos centros Quérote+. Plan Proxecta. Educación sexual. Curso 2019/2020. Santiago de Com-
postela, Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, 2018. 
-- 3ª ed. --  60 p.

Trátase dunha publicación estruturada a través da recompilación de fichas. Preséntase como un recurso 
de utilidade para o equipo docente encargado de poñer en marcha o Plan Proxecta, que ten como finalidade 
asesorar e facilitar a aprendizaxe da sexualidade por parte da nosa xuventude.

Preténdese que aprendan a se coñeceren, a se aceptaren e a viviren a súa sexualidade dun xeito positivo 
e satisfactorio, e contribuír, deste xeito ao seu pleno desenvolvemento persoal e social.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/fichas_proxecta_19_20.pdf 

Estatística	de	familias	numerosas,	2018

 Santiago de Compostela : Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización 
Demográfica, 2018. 28 p. ISSN: 1139-4420

Operación estatística extraída da información facilitada polas propias persoas interesadas sobre outorgamen-
to ou renovación dos títulos de familia numerosa entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano 2018. Informa 
tamén sobre a normativa aplicable e os requisitos que se deberán cumprir para o recoñecemento da condición 
de familia numerosa.

 � Acceso (galego):

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estatistica_familias_
numerosas_2017.pdf 

 � Acceso (castelán):

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estatistica_familias_
numerosas_2017_cas.pdf

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/2018_-_estatistica_proteccion_de_menores_num._paxina.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/2018_-_estatistica_proteccion_de_menores_num._paxina.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estatistica_familias_numerosas_2017.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estatistica_familias_numerosas_2017.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estatistica_familias_numerosas_2017_cas.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/fichas_proxecta_19_20.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/fichas_proxecta_19_20.pdf
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Estudo	da	situación	das	
persoas	sen	fogar	en	Galicia,	
2017:	trazos	e	propostas	de	

intervención

Estudo da situación das persoas sen 
fogar en Galicia, 2017: trazos e propostas 
de intervención. Santiago de Compostela: 
Consellería de Política Social, Dirección Xe-
ral de Inclusión Social,  2018. 1ª ed., 108 p. 
-- 30 x 21 cm. 

O estudo responde ao resultado do 
traballo realizado como parte da prepa-
ración previa do futuro Plan de atención 
ás persoas sen fogar en Galicia con dous 
obxectivos: ampliar e actualizar a infor-
mación diagnóstica dispoñible sobre o 
senfogarismo en Galicia e recoller conside-
racións e perspectivas de intervención pro-
postas desde grupos de persoas expertas, 
profesionais da área e con experiencia no 
senfogarismo.

O documento estrutúrase en tres 
apartados que presentan a información 
recollida tras o desenvolvemento de varias 
actividades de investigación e participación 
cualificada.

Ao longo deste documento abórdanse 
diferentes categorías do senfogarismo, con 
referencias á tipoloxía europea de exclu-
sión residencial (ETHOS), que distingue 
diferentes perfís agrupados en catro ca-
tegorías: persoas que se atopan sen teito, 
sen vivenda, e as que viven nunha vivenda 
insegura e nunha vivenda inadecuada.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/
files/downloads/publicacion/estudo_

senfogarismo_galicia2017_vfinal_nov18.
pdf  

Como	convivir	co	TDAH

Como convivir co TDAH / Alejandra Prieto Lago... 
[et al.] ; Ilustrador/a Encarnación Díaz Martínez. -- A     
Coruña : Fundación Ingada ; Santiago de Composte-
la : Consellería de Política social, Dirección Xeral de 
Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2019. 
-- 78 p. : il. cor ;  21 x 17 cm. -- (Convivir co TDAH ; 3)

A Fundación Ingada e a Consellería de Política Social 
presentan o número 3 da colección Convivir co TDAH, 
que incide en como afectan as vacacións extraescolares 
nas familias con fillos con trastorno de déficit de atención 
e hiperactividade (TDAH) e como o abandono dos hora-
rios e da rutina escolar os afecta de maneira especial na 
relación cos seus familiares e coidadores.

A publicación informa sobre os problemas que se poden presentar e dá pautas de comportamento 
que axudan a equilibrar os tempos de lecer sen renunciar ás rutinas básicas e similares ás do resto do ano.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/definitivo_como_
convivir_con_el_tdah-galego.pdf

Vis	a	Vis:	Revista	do	Módulo	
1	“Nelson	Mandela”.	Centro	
Penitenciario	de	Teixeiro	|	Núm.	
9,	2018

Vis a Vis: Revista do Módulo 1 “Nelson Mandela”. 
Centro Penitenciario de Teixeiro. | Núm. 9, 2018. San-
tiago de Compostela : Consorcio Galego de Servizos 
de Igualdade e Benestar, 35 p. --  D.L. C 578-2012

Vis a Vis é unha revista que forma parte do ca-
tálogo de actividades que se desenvolve no Módulo 
1 “Nelson Mandela” do Centro Penitenciario de Tei-
xeiro.  Son os internos deste módulo os encargados 
de elaborar os seus artigos con contidos de interese. 
A súa finalidade responde á necesidade de comuni-
cación existente entre eles, especialmente no que se 

refire a amosar a súa visión da prisión cara o exterior. Serve tamén como un punto de conexión entre 
a realidade da sociedade actual e a prisión, desvirtuada e condenada, ás veces, ao escurantismo.

A revista é, xa que logo, un medio de expresión libre que fomenta unha conciencia crítica de 
información sobre a actualidade, incentiva a creatividade e a iniciativa dos seus participantes, desen-
volve a capacidade de traballar en equipo e, por riba de todo, potencia valores como a cooperación, 
colaboración, respecto, tolerancia e autonomía.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/maqueta_vis_a_vis_
no_9.pdf

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/maqueta_vis_a_vis_no_9.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/maqueta_vis_a_vis_no_9.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/definitivo_como_convivir_con_el_tdah-galego.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/definitivo_como_convivir_con_el_tdah-galego.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estudo_senfogarismo_galicia2017_vfinal_nov18.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estudo_senfogarismo_galicia2017_vfinal_nov18.pdf
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Os	contos	de	Memi

Os contos de Memi / Maika Conde... [et al.] ; [ilustracións] Gustavo López Albir e Iván Lago González. 
-- Vigo: Fundación Igualarte ; Santiago de Compostela : Consellería de Política Social, Dirección Xeral de 
Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2019. [60] p. : il. cor ; 16 x 16 cm.

 Este conto forma parte do proxecto educativo Memi: unha gota de aire. Está coeditado pola Funda-
ción Igualarte e a Consellería de Política Social. Trátase dunha recompilación de contos nos que Memi é a 
protagonista. A través de delicadas ilustracións e coidados textos Memi relátanos en primeira persoa as 
sensacións do mundo que lle rodea.

A presentación da conselleira que acompaña a edición destes contos invítanos á  súa lectura en familia 
e incide na importancia do fomento da lectura desde a infancia.

Xuventude	Crea:	Premios	2017

Xuventude Crea : premios 2017.  1ª ed. Santiago de Compostela: 
Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado,  2018. -- 174 p. : il. cor ; 21x21cm. -- D L : C 1107-2018.  

A edición deste libro pretende dar a coñecer e mostrar o talento e as 
posibilidades creativas da xente nova en Galicia. O certame, convocado 
pola Dirección Xeral de Mocidade, Participación e Voluntariado, recom-
pila as obras gañadoras dos premiados no certame de creadores novos 
Xuventude Crea 2017 nas súas 12 especialidades: Artes plásticas, Banda 
deseñada, Cociña, Deseño e xoias, Fotografía, Grafiti, Moda, Música, 
Poesía, Relato breve, Teatro e Videocreación. De cada autor infórmase 
sobre a súa formación académica, experiencia profesional e unha nota 
biográfica acompañada dunha fotografía da obra premiada.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/
publicacion/xuventude_crea_2017_definitivo.pdf 

RedMay:	Red	de	apoyo	y	mantenimiento	
comunitario	de	personas	mayores	en	el	

entorno	rural	mediante	la	tecnología	y	la	
innovación	en	el	marco	de	la	Eurorregión	

Galicia-Norte	de	Portugal

RedMay: Red de apoyo y mantenimiento comunitario de personas 
mayores en el entorno rural mediante la tecnología y la innovación en el 
marco de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. Santiago de Compos-
tela : Xunta de Galicia ; Braga : Municipio de Braga ; Vigo : Universidade 
de Vigo, 2018. -- 31 p.

O manual de uso da identidade corporativa do proxecto RedMay 
(Rede de apoio e mantemento comunitario de persoas maiores no con-
torno rural mediante a tecnoloxía e a innovación no marco da Eurorrexión 
Galicia-Norte de Portugal) é unha ferramenta que nos dá indicacións do 
uso e aplicación correcta da marca. Os elementos desta marca serán 
utilizados sempre conxuntamente co logo do Programa Interreg V-A 
España Portugal (POCTEP) 2014-2020 segundo o Manual de identidade 
corporativa (MIC) deste programa.

O manual trata de transmitir a mensaxe adecuada aos diferentes 
públicos aos que se dirixe RedMay, comunicando o proxecto do mellor 
modo posible.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/
publicacion/manual_redmay_28_09_18.pdf 

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/xuventude_crea_2017_definitivo.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/xuventude_crea_2017_definitivo.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/manual_redmay_28_09_18.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/manual_redmay_28_09_18.pdf
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de obtención das habilitacións para 
profesionais pertencentes ás categorías 
de persoal coidador, xerocultor, auxiliar de 
axuda no fogar e asistente/a persoal nos 
centros e servizos sociais do sistema para 
a autonomía e atención á dependencia, 
no ámbito da comunidade autónoma de 
galicia. (DOG nº 12, do 17.01.2019).

 - Corrección de erros. Resolución do 28 de 
decembro de 2018 pola que se convoca 
o procedemento de selección de entidade 
privada sen ánimo de lucro para a atención 
residencial e a intervención educativa 
integral e terapéutica con menores que 
teñen que cumprir medidas xudiciais 
privativas de liberdade previstas na Lei 
orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, 
reguladora da responsabilidade penal dos 
menores nos centros para o cumprimento 
de medidas xudiciais privativas de 
liberdade do complexo Montealegre 
(Ourense). (DOG nº 16, do 23.01.2019).

 - Orde do 28 de decembro de 2018 pola 
que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas 
para o mantemento das escolas infantís 
0-3 dependentes de entidades privadas 
de iniciativa social, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2019. (DOG nº 22, 
do 31.01.2019).

 - Extracto da orde do 28 de decembro de 
2018 pola que se regulan as bases que 
rexerán o procedemento de concesión de 
axudas para o mantemento das escolas 
infantís 0-3 dependentes de entidades 
privadas de iniciativa social, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2019. (DOG 
nº 22, do 31.01.2019).

 - Orde do 28 de decembro de 2018 pola 
que se aproban as bases que rexen as 
subvencións destinadas ás entidades 

 - Resolución do 21 de decembro de 2018 
pola que se dá publicidade á resolución 
de concesión das axudas da consellería 
de política social para a promoción 
da autonomía persoal de persoas con 
discapacidade, cofinanciadas polo fondo 
social europeo no marco do programa 
operativo fse galicia 2014-2020. (DOG nº 
3, do 04.01.2019).

 - Resolución do 12 de decembro de 2018 
pola que se publica a resolución do 
23 de novembro de 2018 das axudas 
convocadas na orde do 27 de xuño de 
2018 pola que se regulan as bases que 
rexerán o procedemento de concesión de 
axudas para o investimento na mellora 
das infraestruturas e do equipamento 
das escolas infantís 0-3 e puntos de 
atención á infancia (pai) dependentes de 
corporacións locais, e se convocan para o 
2018 (cofinanciadas polo fondo europeo 
de desenvolvemento rexional no marco 
do programa operativo feder galicia 2014 
-2020). (DOG nº 5, do 08.01.2019).

 - Resolución do 31 de decembro de 2018 
respecto das axudas destinadas a realizar 
programas de interese xeral para fins de 
carácter social con cargo á asignación 
tributaria do 0,7 % do imposto sobre a 
renda das persoas físicas, ao abeiro da 
orde do 12 de setembro de 2018 pola que 
se establecen as bases reguladoras e se 
convoca o procedemento para a concesión 
de subvencións destinadas á realización 
de programas de interese xeral para fins 
de carácter social con cargo á asignación 
tributaria do 0,7 % do imposto sobre a 
renda das persoas físicas, xestionado por 
esta consellería. (DOG nº 9, do 14.01.2019).

 - Resolución do 28 de decembro de 2018 
pola que se convoca o procedemento 
de selección de entidades privadas sen 

ánimo de lucro para levar a cabo unha 
intervención educativa integral con 
persoas menores que teñan que cumprir 
medidas xudiciais e outras actuacións de 
medio aberto previstas na lei orgánica 
5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da 
responsabilidade penal dos menores nas 
provincias de lugo, ourense e pontevedra. 
(DOG nº 10, do 15.01.2019).

 - Resolución do 28 de decembro de 2018 
pola que se convoca o procedemento de 
selección de entidade privada sen ánimo 
de lucro para a atención residencial 
e a intervención educativa integral e 
terapéutica con menores que teñen que 
cumprir medidas xudiciais privativas 
de liberdade previstas na lei orgánica 
5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da 
responsabilidade penal dos menores nos 
centros para o cumprimento de medidas 
xudiciais privativas de liberdade do 
complexo montealegre (ourense). (DOG nº 
10, do 15.01.2019).

 - Resolución do 26 de decembro de 2018, 
da dirección xeral de maiores e persoas 
con discapacidade, pola que se publica a 
resolución do 28 de novembro de 2018 
pola que se finaliza o procedemento 
bs614a de concesión de subvencións 
destinadas a confederacións, federacións 
e ás entidades de iniciativa social non 
asociadas nin federadas, sen ánimo 
de lucro, para o desenvolvemento de 
proxectos de asesoramento e formación de 
persoas con discapacidade na comunidade 
autónoma de galicia para os anos 2018 
e 2019, cofinanciadas polo fondo social 
europeo, no marco do programa operativo 
fse galicia 2014-2020. (DOG nº 11, do 
16.01.2019).

 - Orde do 19 de novembro de 2018 
pola que se regula o procedemento 

Relacionanse	a	continuación	as	principais	disposicións	elaboradas	pola	Consellería	de	Política	Social	publicadas	
no	Diario	Oficial	de	Galicia	durante	2019:
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locais de galicia para a posta en marcha 
de iniciativas locais dirixidas á mocidade 
durante o ano 2019 e se procede á súa 
convocatoria. (DOG nº 23, do 01.02.2019).

 - Extracto da orde do 28 de decembro 
de 2018 pola que se aproban as bases 
que rexen as subvencións destinadas ás 
entidades locais de galicia para a posta 
en marcha de iniciativas locais dirixidas 
á mocidade durante o ano 2019 e se 
procede á súa convocatoria. (DOG nº 23, 
do 01.02.2019).

 - Orde do 28 de decembro de 2018 pola que 
se establecen as bases que rexen as axudas 
enmarcadas no programa iniciativa xove 
durante o ano 2019 e se procede á súa 
convocatoria. (DOG nº 24, do 04.02.2019).

 - Extracto da orde do 28 de decembro de 
2018 pola que se establecen as bases que 
rexen as axudas enmarcadas no programa 
iniciativa xove durante o ano 2019 e se 
procede á súa convocatoria. (DOG nº 24, 
do 04.02.2019).

 - Resolución do 18 de xaneiro de 2019, 
da dirección xeral de familia, infancia e 
dinamización demográfica, pola que se 
publica a resolución do 28 de decembro de 
2018 das axudas convocadas na orde do 
17 de xullo de 2018 pola que se establecen 
as bases que rexerán o procedemento 
de concesión de axudas para a posta 
en marcha de casas niño, parcialmente 
cofinanciadas polo fondo europeo de 
desenvolvemento rexional no marco do 
programa operativo feder galicia 2014-
2020, e se procede á súa convocatoria en 
réxime de concorrencia competitiva para os 
anos 2018, 2019, 2020 e 2021. (DOG nº 
24, do 04.02.2019).

 - Resolución do 15 de xaneiro de 2019, da 
dirección xeral de inclusión social, pola que 
se publica a resolución do 3 de decembro 
de 2018 do procedemento bs631a de 
concesión de axudas a entidades de iniciativa 
social para a promoción de actuacións de 
servizos sociais comunitarios e inclusión 
social e se procede á súa convocatoria para 
os anos 2018, 2019 e 2020 (cofinanciada 
parcialmente polo fondo social europeo e 
polo fondo europeo de desenvolvemento 
rexional no marco dos programas operativos 
fse galicia 2014-2020 e feder galicia 2014-
2020). (DOG nº 29, do 11.02.2019).

 - Resolución do 15 de xaneiro de 2019, da 
dirección xeral de inclusión social, pola 
que se publica a resolución do 22 de 
outubro de 2018 do procedemento bs631a 
de concesión de axudas a entidades de 
iniciativa social para a promoción de 
actuacións de servizos sociais comunitarios 
e inclusión social e se procede á súa 
convocatoria para os anos 2018, 2019 
e 2020 (cofinanciada parcialmente polo 
fondo social europeo e polo fondo europeo 
de desenvolvemento rexional no marco dos 
programas operativos fse galicia 2014-
2020 e feder galicia 2014-2020). (DOG nº 
29, do 11.02.2019).

 - Resolución do 29 de xaneiro de 2019, 
da dirección xeral de maiores e persoas 
con discapacidade, pola que se publica 
a resolución de concesión das axudas 
previstas na orde do 24 de agosto de 2018 
pola que se regulan as bases que rexerán 
o procedemento de concesión de axudas 
para a posta en marcha de casas do maior 
e se convocan en réxime de concorrencia 
competitiva para os anos 2018 e 2019 
(código de procedemento bs212a). (DOG 
nº 29, do 11.02.2019).

 - Resolución do 25 de xaneiro de 2019, 
da secretaría xeral técnica da consellería 
de política social, pola que se dá 
publicidade aos convenios de colaboración 
subscritos por esta consellería no terceiro 
cuadrimestre do ano 2018. (DOG nº 31, do 
13.02.2019).

 - Corrección de erros. Resolución do 18 
de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral 
de Familia, Infancia e Dinamización 
Demográfica, pola que se publica a 
Resolución do 28 de decembro de 2018 
das axudas convocadas na Orde do 17 
de xullo de 2018 pola que se establecen 
as bases que rexerán o procedemento 
de concesión de axudas para a posta 
en marcha de casas niño, parcialmente 
cofinanciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-
2020, e se procede á súa convocatoria en 
réxime de concorrencia competitiva para os 
anos 2018, 2019, 2020 e 2021. (DOG nº 
34, do 18.02.2019).

 - Resolución do 4 de febreiro de 2019, da 
secretaría xeral técnica da consellería de 
política social, pola que se declara de 

interese galego a fundación mencer e 
se ordena a súa inscrición no rexistro de 
fundacións de interese galego. (DOG nº 35, 
do 19.02.2019).

 - Resolución do 30 de xaneiro de 2019 
pola que se dá publicidade á modificación 
e prórroga, polo prazo dun ano, da 
encomenda ao consorcio galego de 
servizos de igualdade e benestar da 
execución dun servizo de transporte 
aos centros públicos competencia desta 
consellería. (DOG nº 36, do 20.02.2019).

 - Orde do 5 de febreiro de 2019 pola que 
se modifica a orde do 1 de abril de 2016 
pola que se fixan os prezos privados 
correspondentes á prestación de servizos 
nas instalacións xuvenís e á expedición de 
carnés dirixidos á mocidade, xestionados 
pola dirección xeral de xuventude, 
participación e voluntariado. (DOG nº 39, 
do 25.02.2019).

 - Resolución do 6 de febreiro de 2019, da 
xefatura territorial da coruña, pola que se 
procede á publicación das subvencións 
concedidas a entidades xuvenís de ámbito 
provincial en virtude da orde do 30 de 
abril de 2018, pola que se establecen as 
bases que rexen as axudas enmarcadas no 
programa iniciativa xove e se procede á súa 
convocatoria. (DOG nº 41, do 27.02.2019).

 - Resolución do 12 de febreiro de 2019, da 
xefatura territorial de ourense, pola que 
se procede á publicación das subvencións 
concedidas a entidades xuvenís de ámbito 
provincial, en virtude da orde do 30 de 
abril de 2018 pola que se establecen as 
bases que rexen as axudas enmarcadas no 
programa iniciativa xove e se procede á súa 
convocatoria. (DOG nº 41, do 27.02.2019).

 - Decreto 14/2019, do 31 de xaneiro, de 
desenvolvemento da lei 10/2013, do 27 de 
novembro, de inclusión social de galicia, no 
relativo á tramitación da renda de inclusión 
social de galicia e das axudas de inclusión 
social. (DOG nº 43, do 01.03.2019).

 - Resolución do 8 de febreiro de 2019, da 
dirección xeral de inclusión social, pola que 
se procede á publicación das corporacións 
locais beneficiarias e o importe das axudas 
concedidas para o investimento en centros 
de inclusión en virtude da orde do 24 
de xullo de 2018 pola que se establecen 
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as bases que rexerán a concesión de 
subvencións a corporacións locais para 
o investimento en centros de inclusión e 
emerxencia social e a inclusión social da 
poboación xitana, inmigrante e outras 
persoas en risco de exclusión, e se procede 
á súa convocatoria para os anos 2018-
2019, cofinanciada parcialmente polo 
fondo social europeo e polo fondo europeo 
de desenvolvemento rexional no marco dos 
programas operativos fse galicia 2014-
2020 e feder galicia 2014-2020. (DOG nº 
44, do 04.03.2019).

 - Resolución do 10 de febreiro de 2019 
pola que se procede á publicación das 
subvencións concedidas ao abeiro da orde 
do 3 de abril de 2018 pola que se regulan 
as bases que rexerán as subvencións para 
entidades de acción voluntaria de carácter 
privado para o fomento e a realización de 
actividades de voluntariado e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2018. (DOG 
nº 46, do 06.03.2019).

 - Orde do 25 de febreiro de 2019 pola 
que se establecen as axudas económicas 
ás familias para a atención de nenas e 
nenos menores de doce anos a través do 
programa bono coidado e se convocan 
para o ano 2019. (DOG nº 48, do 
08.03.2019).

 - Extracto da orde do 25 de febreiro de 
2019 pola que se establecen as axudas 
económicas ás familias para a atención 
de nenas e nenos menores de doce anos 
a través do programa bono coidado e se 
convocan para o ano 2019. (DOG nº 48, do 
08.03.2019).

 - Resolución do 18 de febreiro de 2019, da 
dirección xeral de inclusión social, pola que 
se procede á publicación das entidades 
beneficiarias e o importe das axudas 
concedidas para o investimento en centros 
de inclusión en virtude da orde do 13 de 
xuño de 2018 pola que se establecen 
as bases que rexerán a concesión de 
subvencións a entidades de iniciativa social 
para a promoción de actuacións de servizos 
sociais comunitarios e inclusión social, 
e se procede á súa convocatoria para os 
anos 2018, 2019 e 2020 (cofinanciada 
parcialmente polo fondo social europeo e 
polo fondo europeo de desenvolvemento 
rexional no marco dos programas 
operativos fse galicia 2014-2020 e feder 

galicia 2014-2020). (DOG nº 49, do 
11.03.2019).

 - Resolución do 26 de febreiro de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se lles dá 
publicidade ás subvencións concedidas ao 
abeiro da orde do 2 de maio de 2018 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
do programa de mobilidade transnacional 
xuvenil galeuropa, dirixido ás persoas 
inscritas no sistema nacional de garantía 
xuvenil, con cargo ao programa operativo 
de emprego xuvenil e se convoca para o 
ano 2018. (DOG nº 49, do 11.03.2019).

 - Corrección de erros. Resolución do 12 de 
febreiro de 2019, da Xefatura Territorial de 
Ourense, pola que se procede á publicación 
das subvencións concedidas a entidades 
xuvenís de ámbito provincial, en virtude da 
Orde do 30 de abril de 2018 pola que se 
establecen as bases que rexen as axudas 
enmarcadas no programa Iniciativa xove e 
se procede á súa convocatoria. (DOG nº 52, 
do 14.03.2019).

 - Resolución do 11 de febreiro de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se publican as 
subvencións concedidas ao abeiro da orde 
do 16 de abril de 2018 pola que se regulan 
as bases que rexen as subvencións para 
entidades de acción voluntaria e entidades 
locais enmarcadas no programa servizo de 
voluntariado xuvenil e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 52, 
do 14.03.2019).

 - Orde do 8 de marzo de 2019 pola que 
se convoca e establece o procedemento 
de adxudicación de prazas do servizo de 
educación infantil para nenos e nenas 
de 0 a 3 anos en escolas infantís 0-3 de 
titularidade privada para o curso 2019/20. 
(DOG nº 53, do 15.03.2019).

 - Resolución do 8 de marzo de 2019 
pola que se convoca o procedemento 
de adxudicación de prazas nas escolas 
infantís 0-3 dependentes desta axencia 
para o curso 2019/20. (DOG nº 53, do 
15.03.2019).

 - Resolución do 8 de marzo de 2019 
pola que se convoca o procedemento 
de adxudicación de prazas nas escolas 
infantís 0-3 dependentes desta entidade 

para o curso 2019/20. (DOG nº 53, do 
15.03.2019).

 - Resolución do 28 de febreiro de 2019, da 
xefatura territorial de lugo, pola que se 
procede á publicación das subvencións 
concedidas a entidades xuvenís de ámbito 
provincial, en virtude da orde do 30 de 
abril de 2018 pola que se establecen as 
bases que rexen as axudas enmarcadas no 
programa iniciativa xove e se procede á súa 
convocatoria. (DOG nº 55, do 20.03.2019).

 - Resolución do 4 de marzo de 2019, da 
xefatura territorial de vigo, pola que se 
procede á publicación das subvencións 
concedidas a entidades xuvenís de ámbito 
provincial, en virtude da orde do 30 de 
abril de 2018 pola que se establecen as 
bases que rexen as axudas enmarcadas no 
programa iniciativa xove e se procede á súa 
convocatoria. (DOG nº 55, do 20.03.2019).

 - Orde do 25 de marzo de 2019 pola que 
se amplía o prazo para a xustificación 
e avaliación do proxecto anual de 
servizos sociais comunitarios municipais 
correspondente ao exercicio 2018, así 
como para a presentación do proxecto 
anual de servizos sociais comunitarios 
municipais correspondente ao ano 2019. 
(DOG nº 61, do 28.03.2019).

 - Orde do 26 de marzo de 2019 pola que se 
modifica a orde do 2 de xaneiro de 2012 
de desenvolvemento do decreto 15/2010, 
do 4 de febreiro, polo que se regula o 
procedemento para o recoñecemento da 
situación de dependencia e do dereito ás 
prestacións do sistema de autonomía e 
atención á dependencia, o procedemento 
para a elaboración do programa 
individual de atención e a organización 
e funcionamento dos órganos técnicos 
competentes. (DOG nº 62, do 29.03.2019).

 - Resolución do 22 de marzo de 2019 
pola que se publica a resolución do 
procedemento de selección de entidade 
privada sen ánimo de lucro para a atención 
residencial e a intervención educativa 
integral e terapéutica con menores que 
teñen que cumprir medidas xudiciais 
privativas de liberdade nos centros, 
previstas na lei orgánica 5/2000, do 12 de 
xaneiro, reguladora da responsabilidade 
penal dos menores, para o cumprimento de 
medidas xudiciais privativas de liberdade 
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do complexo montealegre (ourense). (DOG 
nº 62, do 29.03.2019).

 - Resolución do 25 de marzo de 2019 
pola que se publica a resolución do 
procedemento de selección de entidades 
privadas sen ánimo de lucro para levar 
a cabo unha intervención educativa 
integral con persoas menores que teñan 
que cumprir medidas xudiciais e outras 
actuacións de medio aberto previstas na 
lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, 
reguladora da responsabilidade penal dos 
menores nas provincias de lugo, ourense e 
pontevedra. (DOG nº 63, do 04.04.2019).

 - Orde do 25 de marzo de 2019 pola que se 
regula a oferta de prazas para as estadías 
e o tratamento termal dentro do programa 
de benestar en balnearios 2019 e se 
realiza a súa convocatoria. (DOG nº 64, do 
02.04.2019).

 - Orde do 25 de marzo de 2019 pola que se 
regula a oferta de prazas para as estadías 
e o tratamento dentro do programa de 
benestar a través de talasoterapia 2019 e 
se realiza a súa convocatoria. (DOG nº 64, 
do 02.04.2019).

 - Orde do 20 de marzo de 2019 pola que 
se establecen as bases polas que se rexerá 
a concesión da prestación económica de 
pagamento único por fillas e fillos menores 
de tres anos para o ano 2019 (código de 
procedemento bs410a). (DOG nº 65, do 
04.04.2019).

 - Extracto da orde do 20 de marzo de 2019 
pola que se establecen as bases polas 
que se rexerá a concesión da prestación 
económica de pagamento único por fillas 
e fillos menores de tres anos para o ano 
2019 (código de procedemento bs410a). 
(DOG nº 65, do 04.04.2019).

 - Corrección de erros. Resolución do 22 
de marzo de 2019 pola que se publica a 
resolución do procedemento de selección 
de entidade privada sen ánimo de lucro 
para a atención residencial e a intervención 
educativa integral e terapéutica con 
menores que teñen que cumprir medidas 
xudiciais privativas de liberdade, previstas 
na Lei orgánica 5/2000, do 12 de 
xaneiro, reguladora da responsabilidade 
penal dos menores, nos centros do 
complexo Montealegre (Ourense) para 

o cumprimento de medidas xudiciais 
privativas de liberdade. (DOG nº 65, do 
04.04.2019).

 - Resolución do 29 de marzo de 2019 
pola que se convoca o procedemento 
de adxudicación de prazas para fillos e 
fillas do persoal da xunta de galicia nas 
escolas infantís dependentes desta axencia 
para o curso 2019/20. (DOG nº 67, do 
05.04.2019).

 - Corrección de erros. Resolución do 8 de 
marzo de 2019 pola que se convoca o 
procedemento de adxudicación de prazas 
nas escolas infantís 0-3 dependentes desta 
axencia para o curso 2019/20. (DOG nº 69, 
do 09.04.2019).

 - Orde do 25 de marzo de 2019 pola que 
se establecen as bases reguladoras para 
a concesión de subvencións ás entidades 
locais da comunidade autónoma de galicia 
para a prestación de servizos no marco 
da rede galega de atención temperá, 
cofinanciadas polo programa operativo 
fse galicia 2014-2020, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2019. (DOG nº 70, 
do 10.04.2019).

 - Extracto da orde do 25 de marzo 
de 2019 pola que se establecen as 
bases reguladoras para a concesión 
de subvencións ás entidades locais da 
comunidade autónoma de galicia para 
a prestación de servizos marco da rede 
galega de atención temperá, cofinanciadas 
polo programa operativo fse galicia 2014-
2020, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2019 (código de procedemento 
bs700a). (DOG nº 70, do 10.04.2019).

 - Orde do 8 de abril de 2019 pola que se 
regula a oferta de prazas xuvenís dentro 
do programa campaña de verán 2019 e se 
procede á súa convocatoria. (DOG nº 76, 
do 22.04.2019).

 - Orde do 8 de abril de 2019 pola que 
se regula o uso de instalacións xuvenís 
dependentes desta consellería en réxime 
de oferta concertada durante a campaña 
de verán de 2019. (DOG nº 76, do 
22.04.2019).

 - Corrección de erros. Orde do 8 de abril de 
2019 pola que se regula a oferta de prazas 
xuvenís dentro do programa Campaña 

de verán 2019 e se procede á súa 
convocatoria. (DOG nº 77, do 23.04.2019).

 - Decreto 43/2019, do 11 de abril, polo que 
se crea e se regula o observatorio galego 
da familia e da infancia. (DOG nº 81, do 
29.04.2019).

 - Orde do 15 de abril de 2019 pola que 
se ratifica o acordo de extinción da 
fundación hermanos tenreiro e se dispón 
a súa inscrición no rexistro de fundacións 
de interese galego. (DOG nº 81, do 
29.04.2019).

 - Orde do 26 de abril de 2019 pola que se 
establecen as bases para a concesión de 
subvencións destinadas ao programa de 
mobilidade transnacional xuvenil galeuropa 
dirixido ás persoas inscritas no sistema 
nacional de garantía xuvenil con cargo ao 
programa operativo de emprego xuvenil, e 
se procede á súa convocatoria para o ano 
2019. (DOG nº 81, do 29.04.2019).

 - Extracto da orde do 26 de abril de 2019 
pola que se establecen as bases para a 
concesión de subvencións destinadas ao 
programa de mobilidade transnacional 
xuvenil galeuropa dirixido ás persoas 
inscritas no sistema nacional de garantía 
xuvenil con cargo ao programa operativo 
de emprego xuvenil, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2019. (DOG nº 81, 
do 29.04.2019).

 - Resolución do 8 de abril de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se publican 
os requirimentos de emenda da 
documentación das solicitudes presentadas 
ao abeiro da orde do 28 de decembro de 
2018 pola que se establecen as bases que 
rexen as axudas enmarcadas no programa 
iniciativa xove durante o ano 2019, e se 
procede á súa convocatoria (código de 
procedemento bs306b). (DOG nº 81, do 
29.04.2019).

 - Resolución do 11 de abril de 2019 
pola que se publican as contías das 
transferencias finalistas efectuadas no 
exercicio 2018 ao abeiro do decreto 
99/2012, do 16 de marzo, polo que se 
regulan os servizos sociais comunitarios 
e o seu financiamento. (DOG nº 83, do 
02.05.2019).
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 - Resolución do 7 de maio de 2019, da 
dirección xeral de maiores e persoas 
con discapacidade, pola que se publica 
a resolución do 7 de maio pola que se 
aproba a relación provisional de persoas 
admitidas/excluídas e a lista de espera para 
cubrir prazas para a estadía e o tratamento 
dentro do programa de benestar a través 
de talasoterapia 2019. (DOG nº 89, do 
10.05.2019).

 - Resolución do 9 de maio de 2019, da 
xefatura territorial da coruña da consellería 
de política social, pola que se publica a 
relación provisional de nenas e nenos 
admitidas/dos para o curso 2019/20 nas 
escolas infantís 0-3 dependentes desta 
axencia na provincia da coruña. (DOG nº 
89, do 10.05.2019).

 - Resolución do 9 de maio de 2019, da 
xefatura territorial de lugo da consellería 
de política social, pola que se publica a 
relación provisional de nenas e nenos 
admitidas/dos para o curso 2019/20 nas 
escolas infantís 0-3 dependentes desta 
axencia na provincia de lugo. (DOG nº 89, 
do 10.05.2019).

 - Resolución do 9 de maio de 2019, 
da xefatura territorial de ourense da 
consellería de política social, pola que se 
publica a relación provisional de nenas e 
nenos admitidas/os para o curso 2019/20 
nas escolas infantís 0-3 dependentes desta 
axencia na provincia de ourense. (DOG nº 
89, do 10.05.2019).

 - Resolución do 9 de maio de 2019, da 
xefatura territorial de vigo da consellería 
de política social, pola que se publica a 
relación provisional de nenas e nenos 
admitidas/os para o curso 2019/20 nas 
escolas infantís 0-3 dependentes desta 
axencia na provincia de pontevedra. (DOG 
nº 89, do 10.05.2019).

 - Resolución do 9 de maio de 2019 pola que 
se publica a relación provisional de nenas e 
nenos admitidas/os para o curso 2019/20 
nas escolas infantís 0-3 dependentes desta 
entidade. (DOG nº 89, do 10.05.2019).

 - Orde do 30 de abril de 2019 pola que se 
convocan prazas nas residencias xuvenís 
dependentes desta consellería para o curso 
2019/20. (DOG nº 92, do 15.05.2019).

 - Resolución do 8 de maio de 2019, da 
dirección xeral de familia, infancia e 
dinamización demográfica, pola que se 
publica a resolución do 6 de maio de 2019, 
das axudas convocadas na orde do 17 
de xullo de 2018 pola que se establecen 
as bases que rexerán o procedemento de 
concesión de axudas para a posta en marcha 
de casas niño, parcialmente cofinanciadas 
polo fondo europeo de desenvolvemento 
rexional no marco do programa operativo 
feder galicia 2014-2020, e se procede á 
súa convocatoria en réxime de concorrencia 
competitiva para os anos 2018, 2019, 2020 e 
2021. (DOG nº 93, do 16.05.2019).

 - Resolución do 10 de maio de 2019, da 
dirección xeral de familia, infancia e 
dinamización demográfica, pola que se 
publica a resolución do 9 de maio de 2019 
das axudas convocadas pola orde do 28 
de decembro de 2018 pola que se regulan 
as bases que rexerán o procedemento de 
concesión de axudas para o mantemento 
das escolas infantís 0-3 dependentes de 
entidades privadas de iniciativa social, e 
se procede á súa convocatoria para o ano 
2019. (DOG nº 93, do 16.05.2019).

 - Orde do 20 de maio de 2019 pola que se 
establecen os servizos mínimos dirixidos 
a garantir a apertura dos centros de 
educación infantil 0-3 de titularidade 
pública con xestión externa durante a folga 
convocada polo sindicato f.e.cc.oo. (DOG nº 
95, do 21.05.2019).

 - Resolución do 15 de maio de 2019, da 
dirección xeral de maiores e persoas con 
discapacidade, pola que se publica a 
resolución do 14 de maio de 2019 pola 
que se aproba a relación de persoas 
admitidas/excluídas e a lista de espera para 
cubrir prazas para a estadía e o tratamento 
termal dentro do programa de benestar 
en balnearios 2019. (DOG nº 97, do 
23.05.2019).

 - Orde do 14 de maio de 2019 pola que se 
convoca o procedemento de adxudicación 
de estadías e servizos nas residencias de 
tempo libre adscritas a esta consellería 
para o ano 2019 (código de procedemento 
bs419a). (DOG nº 98, do 24.05.2019).

 - Resolución do 23 de maio de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se publica a 

resolución do 22 de maio de 2019, relativa 
á adxudicación do uso de instalacións 
xuvenís ao abeiro da orde do 8 de abril 
de 2019 pola que se regula o uso de 
instalacións xuvenís dependentes desta 
consellería en réxime de oferta concertada 
durante a campaña de verán 2019. (DOG 
nº 101, do 29.05.2019).

 - Resolución do 21 de maio de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se procede á 
publicación das subvencións concedidas 
en virtude da orde do 30 de abril de 
2018 pola que se establecen as bases 
que rexen as axudas enmarcadas no 
programa iniciativa xove, e se procede 
á súa convocatoria. (DOG nº 102, do 
31.05.2019).

 - Resolución do 22 de maio de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se publica 
a resolución do 20 de maio de 2019 
respecto das axudas para o programa de 
iniciativas locais destinadas á xuventude, 
ao abeiro da orde do 28 de decembro 
de 2018 pola que se aproban as bases 
que rexen as subvencións destinadas ás 
entidades locais de galicia para a posta 
en marcha de iniciativas locais dirixidas 
á mocidade durante o ano 2019 e se 
procede á súa convocatoria. (DOG nº 102, 
do 31.05.2019).

 - Resolución do 24 de maio de 2019 pola 
que se publican as resolucións do 24 
de maio de 2019 polas que se resolve a 
aprobación da relación definitiva de fillos 
e fillas do persoal da xunta de galicia 
admitidas/os e da lista de espera para o 
curso 2019/20 nas escolas infantís 0-3 
dependentes desta axencia. (DOG nº 102, 
do 31.05.2019).

 - Resolución do 24 de maio de 2019 pola 
que se publican as resolucións do 23 de 
maio de 2019, das xefaturas territoriais da 
coruña, lugo, ourense e vigo da consellería 
de política social, polas que se resolve a 
aprobación da relación definitiva de nenas 
e nenos admitidas/os e da lista de espera 
para o curso 2019/20 nas escolas infantís 
0-3 dependentes desta axencia. (DOG nº 
102, do 31.05.2019).

 - Resolución do 23 de maio de 2019 pola 
que se publica a relación definitiva de 
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nenas e nenos admitidas/os e da lista de 
agarda para o curso 2019/20 nas escolas 
infantís 0-3 dependentes desta entidade. 
(DOG nº 102, do 31.05.2019).

 - Resolución do 24 de maio de 2019, da 
secretaría xeral técnica da consellería 
de política social, pola que se declara 
de interese galego a fundación tutelar 
chamorro e se ordena a súa inscrición no 
rexistro de fundacións de interese galego. 
(DOG nº 107, do 07.06.2019).

 - Resolución do 16 de maio de 2019, da 
secretaría xeral técnica da consellería de 
política social, pola que se dá publicidade 
dos convenios de colaboración subscritos 
no primeiro cuadrimestre do ano 2019. 
(DOG nº 108, do 10.06.2019).

 - Orde do 29 de maio de 2019 pola que 
se regulan as axudas económicas para a 
atención da primeira infancia en escolas 
infantís 0-3 non sostidas con fondos 
públicos a través do programa bono 
concilia, e se procede á súa convocatoria 
para o curso 2019/20. (DOG nº 110, do 
12.06.2019).

 - Extracto da orde do 29 de maio de 2019 
pola que se regulan as axudas económicas 
para a atención da primeira infancia en 
escolas infantís 0-3 non sostidas con 
fondos públicos a través do programa bono 
concilia, e se procede á súa convocatoria 
para o curso 2019/20. (DOG nº 110, do 
12.06.2019).

 - Orde do 3 de xuño de 2019 pola que 
se establecen as bases reguladoras que 
rexerán as subvencións destinadas a 
confederacións, federacións e ás entidades 
de iniciativa social non asociadas nin 
federadas, sen ánimo de lucro, para 
o desenvolvemento de proxectos de 
asesoramento e formación de persoas con 
discapacidade na comunidade autónoma 
de galicia, cofinanciada polo fondo social 
europeo, no marco do programa operativo 
fse galicia 2014-2020, e se procede á súa 
convocatoria para os anos 2019 e 2020 
(código de procedemento bs614a). (DOG 
nº 111, do 13.06.2019).

 - Extracto da orde do 3 de xuño de 
2019 pola que se establecen as bases 
reguladoras que rexerán as subvencións 
destinadas a confederacións, federacións 

e ás entidades de iniciativa social non 
asociadas nin federadas, sen ánimo 
de lucro, para o desenvolvemento de 
proxectos de asesoramento e formación de 
persoas con discapacidade na comunidade 
autónoma de galicia, cofinanciadas 
polo fondo social europeo, no marco do 
programa operativo fse galicia 2014-
2020, e se procede á súa convocatoria 
para os anos 2019 e 2020 (código de 
procedemento bs614a). (DOG nº 111, do 
13.06.2019).

 - Orde do 3 de xuño de 2019 pola que 
se regulan as bases das subvencións 
para entidades de acción voluntaria e 
entidades locais enmarcadas no programa 
voluntariado sénior e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2019 (código de 
procedemento bs508c). (DOG nº 112, do 
14.06.2019).

 - Extracto da orde do 3 de xuño de 
2019 pola que se regulan as bases das 
subvencións para entidades de acción 
voluntaria e entidades locais enmarcadas 
no programa voluntariado sénior e se 
procede á súa convocatoria para o ano 
2019 (código de procedemento bs508c). 
(DOG nº 112, do 14.06.2019).

 - Resolución do 11 de xuño de 2019, da 
dirección xeral de maiores e persoas con 
discapacidade, pola que se procede á 
publicación das subvencións concedidas 
ao abeiro da orde do 27 de marzo de 
2018 pola que se establecen as bases 
reguladoras que rexerán a concesión 
de subvencións ás entidades locais da 
comunidade autónoma de galicia para a 
prestación de servizos de atención temperá 
no marco da rede galega de atención 
temperá, cofinanciadas polo programa 
operativo fse galicia 2014-2020, e se 
procede á súa convocatoria para o ano 
2018. (DOG nº 116, do 20.06.2019).

 - Resolución do 13 de xuño de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se procede á 
publicación de emenda de documentación 
das solicitudes presentadas ao abeiro da 
orde do 26 de abril de 2019 pola que 
se establecen as bases para a concesión 
de subvencións destinadas ao programa 
de mobilidade transnacional xuvenil 
galeuropa, dirixido ás persoas inscritas no 
sistema nacional de garantía xuvenil con 

cargo ao programa operativo de emprego 
xuvenil, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2019 (procedemento bs324a). 
(DOG nº 117, do 21.06.2019).

 - Resolución do 19 de xuño de 2019 pola 
que se lle dá publicidade ao acordo de 
delegación de competencias no comité 
directivo deste consorcio. (DOG nº 120, do 
26.06.2019).

 - Orde do 24 de xuño de 2019 pola que 
se regulan as bases que rexerán as 
subvencións para entidades de acción 
voluntaria de carácter privado para o 
fomento e a realización de actividades 
de voluntariado e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2019 (código de 
procedemento bs508b). (DOG nº 126, do 
04.07.2019).

 - Extracto da orde do 24 de xuño de 2019 
pola que se regulan as bases que rexerán 
as subvencións a entidades de acción 
voluntaria de carácter privado para o 
fomento e a realización de actividades 
de voluntariado e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2019 (código de 
procedemento bs508b). (DOG nº 126, do 
04.07.2019).

 - Orde do 24 de xuño de 2019 pola que se 
regulan as bases das subvencións para 
entidades de acción voluntaria e entidades 
locais enmarcadas no programa servizo de 
voluntariado xuvenil, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2019. (DOG nº 
126, do 04.07.2019).

 - Extracto da orde do 24 de xuño de 
2019 pola que se regulan as bases das 
subvencións para entidades de acción 
voluntaria e entidades locais enmarcadas 
no programa servizo de voluntariado 
xuvenil, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2019. (DOG nº 126, do 
04.07.2019).

 - Orde do 21 de xuño de 2019 pola que 
se determinan as bases reguladoras e se 
convocan prazas de persoas colaboradoras 
bolseiras para as residencias xuvenís 
dependentes desta consellería para o 
curso 2019/20 (código de procedemento 
bs303c). (DOG nº 127, do 05.07.2019).

 - Extracto da orde do 21 de xuño de 
2019 pola que se determinan as bases 
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reguladoras e se convocan prazas de 
persoas colaboradoras bolseiras para as 
residencias xuvenís dependentes desta 
consellería para o curso 2019/20 (código 
de procedemento bs303c). (DOG nº 127, 
do 05.07.2019).

 - Resolución do 1 de xullo de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se publica a 
resolución do 27 de xuño de 2019, do 
procedemento bs324c, de concesión de 
subvencións destinadas ao programa de 
mobilidade transnacional xuvenil galeuropa 
dirixido ás persoas inscritas no sistema 
nacional de garantía xuvenil con cargo ao 
programa operativo de emprego xuvenil, e 
se procede á súa convocatoria para o ano 
2019. (DOG nº 134, do 16.07.2019).

 - Resolución do 4 de xullo de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se publica a 
resolución do 1 de xullo de 2019, relativa á 
primeira adxudicación, en fase de resultas, 
do uso de instalacións xuvenís ao abeiro 
da orde do 8 de abril de 2019 pola que 
se regula o uso de instalacións xuvenís 
dependentes desta consellería en réxime de 
oferta concertada durante a campaña de 
verán 2019. (DOG nº 134, do 16.07.2019).

 - Resolución do 4 de xullo de 2019, da 
dirección xeral de maiores e persoas con 
discapacidade, pola que se publica a 
resolución do 26 de xuño de 2019 pola 
que se finaliza o procedemento bs700a, 
de concesión de subvencións destinadas a 
entidades locais da comunidade autónoma 
de galicia para a prestación de servizos no 
marco da rede galega de atención temperá 
para o ano 2019, cofinanciadas polo 
fondo social europeo, no marco operativo 
fse galicia 2014-2020. (DOG nº 134, do 
16.07.2019).

 - Resolución do 10 de xullo de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se publica a 
resolución do 9 de xullo de 2019 do 
procedemento bs324b de concesión de 
subvencións destinadas ao programa de 
mobilidade transnacional xuvenil galeuropa, 
dirixido ás persoas inscritas no sistema 
nacional de garantía xuvenil con cargo ao 
programa operativo de emprego xuvenil, e 
se procede á súa convocatoria para o ano 
2019. (DOG nº 137, do 19.07.2019).

 - Orde do 15 de xullo de 2019 pola que se 
establecen as bases que rexen o programa 
xuventude crea e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2019. (DOG nº 
138, do 22.07.2019).

 - Orde do 16 de xullo de 2019 pola que 
se establecen as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas 
para a posta en marcha de casas niño, 
cofinanciadas polo fondo europeo de 
desenvolvemento rexional no marco do 
programa operativo feder galicia 2014-
2020, e se procede á súa convocatoria 
para os anos 2019, 2020, 2021 e 2022 
(código de procedemento bs403c). (DOG 
nº 142, do 29.07.2019).

 - Extracto da orde do 16 de xullo de 2019 
pola que se establecen as bases que 
rexerán o procedemento de concesión de 
axudas para a posta en marcha de casas 
niño, cofinanciadas polo fondo europeo 
de desenvolvemento rexional no marco do 
programa operativo feder galicia 2014-
2020, e se procede á súa convocatoria 
para os anos 2019, 2020, 2021 e 2022 
(código de procedemento bs403c). (DOG 
nº 142, do 29.07.2019).

 - Resolución do 18 de xullo de 2019, 
da dirección xeral de xuventude, 
participación e voluntariado, pola que se 
publican os requirimentos de emenda da 
documentación das solicitudes presentadas 
ao abeiro da orde do 3 de xuño de 
2019 pola que se regulan as bases das 
subvencións para entidades de acción 
voluntaria e entidades locais enmarcadas 
no programa voluntariado sénior e se 
procede á súa convocatoria para o ano 
2019 (código de procedemento bs508c). 
(DOG nº 142, do 29.07.2019).

 - Resolución do 23 de xullo de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se publica a 
resolución do 22 de xullo de 2019 do 
procedemento bs324a de concesión de 
subvencións individuais de mobilidade 
para a mocidade galega destinadas ao 
programa de mobilidade transnacional 
xuvenil galeuropa dirixido ás persoas 
inscritas no sistema nacional de garantía 
xuvenil con cargo ao programa operativo 
de emprego xuvenil, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2019. (DOG nº 
144, do 31.07.2019).

 - Resolución do 22 de xullo de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se publican as 
resolucións ditadas no procedemento 
bs306b, respecto das axudas convocadas 
ao abeiro da orde do 28 de decembro de 
2018 pola que se establecen as bases que 
rexen as axudas enmarcadas no programa 
iniciativa xove durante o ano 2019 e se 
procede á súa convocatoria. (DOG nº 147, 
do 05.08.2019).

 - Orde do 19 de xullo de 2019 pola 
que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas 
para investimento na mellora das 
infraestruturas e equipamento das escolas 
infantís 0-3 dependentes de entidades 
privadas de iniciativa social, e se convocan 
para o ano 2019 (cofinanciadas polo fondo 
europeo de desenvolvemento rexional no 
marco do programa operativo feder galicia 
2014-2020) (código de procedemento 
bs403f). (DOG nº 148, do 06.08.2019).

 - Extracto da orde do 19 de xullo de 
2019 pola que se regulan as bases que 
rexerán o procedemento de concesión de 
axudas para investimento na mellora das 
infraestruturas e equipamento das escolas 
infantís 0-3 dependentes de entidades 
privadas de iniciativa social, e se convocan 
para o ano 2019 (cofinanciadas polo fondo 
europeo de desenvolvemento rexional no 
marco do programa operativo feder galicia 
2014-2020) (código de procedemento 
ba403f). (DOG nº 148, do 06.08.2019).

 - Corrección de erros. Extracto da Orde do 
19 de xullo de 2019 pola que se regulan 
as bases que rexerán o procedemento de 
concesión de axudas para investimento na 
mellora das infraestruturas e equipamento 
das escolas infantís 0-3 dependentes de 
entidades privadas de iniciativa social, e se 
convocan para o ano 2019 (cofinanciadas 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional no marco do programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020) (código de 
procedemento BS403F). (DOG nº 150, do 
08.08.2019).

 - Resolución do 1 de agosto de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se publica a 
resolución do 30 de xullo de 2019 de 
corrección de erros na resolución do 9 de 
xullo de 2019 do procedemento bs324b 



Normativa

Páxina 51

de concesión de subvencións destinadas 
a proxectos de mobilidade presentados 
por entidades sen ánimo de lucro, que 
desenvolven actividades no eido da 
xuventude na convocatoria do programa de 
mobilidade transnacional xuvenil galeuropa 
dirixido ás persoas inscritas no sistema 
nacional de garantía xuvenil con cargo ao 
programa operativo de emprego xuvenil, e 
se procede á súa convocatoria para o ano 
2019. (DOG nº 151, do 09.08.2019).

 - Resolución do 5 de agosto de 2019, da 
xefatura territorial de vigo, pola que se 
publica a resolución do 30 de xullo de 
2019, ditada nos procedementos bs303b 
prazas de residencias xuvenís para 
estudantes e bs303d prazas de residencias 
xuvenís para persoas traballadoras, pola 
que se aproba a relación definitiva de 
admitidos/as, excluídos/as e lista de agarda 
na residencia xuvenil altamar para o curso 
académico 2019/20. (DOG nº 155, do 
19.08.2019).

 - Orde do 19 de xullo de 2019 pola que se 
regulan as bases que rexerán a concesión 
de axudas económicas para a creación 
de escolas infantís 0-3 en polígonos 
industriais e outros contornos laborais, 
cofinanciadas polo fondo europeo de 
desenvolvemento rexional no marco do 
programa operativo feder galicia 2014-
2020, e se procede á súa convocatoria 
en réxime de concorrencia competitiva 
para os anos 2019 e 2020 (código de 
procedemento bs403d). (DOG nº 156, do 
20.08.2019).

 - Extracto da orde do 19 de xullo de 2019 
pola que se regulan as bases que rexerán 
a concesión de axudas económicas para 
a creación de escolas infantís 0-3 en 
polígonos industriais e outros entornos 
laborais, cofinanciadas polo fondo europeo 
de desenvolvemento rexional no marco do 
programa operativo feder galicia 2014-
2020, e se procede á súa convocatoria 
en réxime de concorrencia competitiva 
para os anos 2019 e 2020 (código de 
procedemento bs403d). (DOG nº 156, do 
20.08.2019).

 - Orde do 6 de agosto de 2019 pola que 
se establecen as bases que rexerán a 
concesión de subvencións a corporacións 
locais para programas de emerxencia social 
e a inclusión social da poboación xitana, 

inmigrante e outras persoas en risco de 
exclusión, e se procede á súa convocatoria 
para os anos 2019 a 2021 (cofinanciada 
polo fondo social europeo no marco do 
programa operativo fse galicia 2014-2020) 
(código de procedemento bs623c). (DOG 
nº 157, do 21.08.2019).

 - Extracto da orde do 6 de agosto de 2019 
pola que se establecen as bases que 
rexerán a concesión de subvencións a 
corporacións locais para programas de 
emerxencia social e a inclusión social da 
poboación xitana, inmigrante e outras 
persoas en risco de exclusión, e se procede 
á súa convocatoria para os anos 2019 
a 2021 (cofinanciada polo fondo social 
europeo no marco do programa operativo 
fse galicia 2014-2020) (código de 
procedemento bs623c). (DOG nº 157, do 
21.08.2019).

 - Orde do 8 de agosto de 2019 pola 
que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas 
para o investimento na mellora das 
infraestruturas e equipamento das escolas 
infantís 0-3 e puntos de atención á infancia 
(pai) dependentes das corporacións locais, 
cofinanciadas polo fondo europeo de 
desenvolvemento rexional no marco do 
programa operativo feder galicia 2014-
2020, e se convocan para o ano 2019 
(código de procedemento bs403e). (DOG 
nº 159, do 23.08.2019).

 - Extracto da orde do 8 de agosto de 2019 
pola que se regulan as bases que rexerán 
o procedemento de concesión de axudas 
para o investimento na mellora das 
infraestruturas e equipamento das escolas 
infantís 0-3 e puntos de atención á infancia 
(pai) dependentes das corporacións locais, 
cofinanciadas polo fondo europeo de 
desenvolvemento rexional no marco do 
programa operativo feder galicia 2014-
2020, e se convocan para o ano 2019 
(código de procedemento bs403e). (DOG 
nº 159, do 23.08.2019).

 - Resolución do 14 de agosto de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se publica a 
resolución do 13 de agosto de 2019, do 
procedemento bs324a de concesión de 
subvencións individuais de mobilidade para 
a mocidade galega destinadas a programa 
de mobilidade transnacional xuvenil 

galeuropa dirixido ás persoas inscritas no 
sistema nacional de garantía xuvenil con 
cargo ao programa operativo de emprego 
xuvenil, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2019. (DOG nº 160, do 
26.08.2019).

 - Resolución do 6 de agosto de 2019, da 
xefatura territorial de lugo, pola que se 
publica a resolución do 2 de agosto de 
2019, ditada nos procedementos bs303b 
prazas de residencias xuvenís para 
estudantes e bs303d prazas de residencias 
xuvenís para persoas traballadoras, pola 
que se aproba a relación definitiva de 
admitidos/as no centro residencial xuvenil 
lug para o curso académico 2019/20. (DOG 
nº 162, do 28.08.2019).

 - Resolución do 9 de agosto de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se publica a 
resolución do 7 de agosto de 2019 do 
procedemento bs324b de concesión de 
subvencións destinadas ao programa de 
mobilidade transnacional xuvenil galeuropa 
dirixido ás persoas inscritas no sistema 
nacional de garantía xuvenil con cargo ao 
programa operativo de emprego xuvenil, e 
se procede á súa convocatoria para o ano 
2019. (DOG nº 162, do 28.08.2019).

 - Resolución do 5 de agosto de 2019, da 
xefatura territorial de ourense, pola que 
se publica a resolución do 31 de xullo 
de 2019, ditada nos procedementos 
bs303b prazas de residencias xuvenís para 
estudantes e bs303d prazas de residencias 
xuvenís para persoas traballadoras, pola 
que se aproba a relación definitiva de 
admitidos/as como residentes na residencia 
xuvenil florentino lópez cuevillas para o 
curso académico 2019/20. (DOG nº 163, 
do 29.08.2019).

 - Resolución do 22 de agosto de 2019, 
da dirección xeral de xuventude, 
participación e voluntariado, pola que se 
publican os requirimentos de emenda da 
documentación das solicitudes presentadas 
ao abeiro da orde do 24 de xuño de 
2019 pola que se regulan as bases das 
subvencións para entidades de acción 
voluntaria e entidades locais enmarcadas 
no programa servizo de voluntariado 
xuvenil, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2019 (código de procedemento 
bs320a). (DOG nº 166, do 03.09.2019).
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 - Resolución do 29 de agosto de 2019, da 
dirección xeral de maiores e persoas con 
discapacidade, pola que se publican os 
requirimentos de emenda de documentación 
das solicitudes presentadas ao abeiro 
da orde do 3 de xuño de 2019 pola que 
se establecen as bases que rexerán as 
subvencións destinadas a confederacións, 
federacións e a entidades de iniciativa 
social non asociadas nin federadas, sen 
ánimo de lucro, para o desenvolvemento de 
proxectos de asesoramento e formación de 
persoas con discapacidade na comunidade 
autónoma de galicia para os anos 2019 
e 2020, cofinanciadas polo fondo social 
europeo, no marco do programa operativo fse 
galicia 2014-2020 (código de procedemento 
bs614a). (DOG nº 169, do 06.09.2019).

 - Resolución do 3 de setembro de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se publican os 
requirimentos de emenda da documentación 
das solicitudes presentadas ao abeiro da 
orde do 24 de xuño de 2019 pola que se 
regulan as bases que rexerán as subvencións 
para entidades de acción voluntaria de 
carácter privado para o fomento e a 
realización de actividades de voluntariado 
e se procede á súa convocatoria para o ano 
2019 (código de procedemento bs508b). 
(DOG nº 173, do 12.09.2019).

 - Orde do 6 de setembro de 2019 pola que 
se establecen as bases reguladoras e se 
convoca o procedemento para a concesión 
de subvencións destinadas á realización 
de programas de interese xeral para fins 
de carácter social, con cargo á asignación 
tributaria do 0,7 % do imposto sobre a 
renda das persoas físicas xestionado por 
esta consellería (código de procedemento 
bs623d). (DOG nº 174, do 13.09.2019).

 - Extracto da orde do 6 de setembro de 
2019 pola que se establecen as bases 
reguladoras e se convoca o procedemento 
para a concesión de subvencións 
destinadas á realización de programas de 
interese xeral para fins de carácter social, 
con cargo á asignación tributaria do 0,7 
% do imposto sobre a renda das persoas 
físicas xestionado por esta consellería 
(código de procedemento bs623d). (DOG 
nº 174, do 13.09.2019).

 - Resolución do 4 de setembro de 2019, da 
xefatura territorial de lugo, pola que se 

publica a resolución do 3 de setembro de 
2019 de corrección de erros na resolución 
do 2 de agosto de 2019 dos procedementos 
bs303b prazas de residencias xuvenís para 
estudantes e bs303d prazas de residencias 
xuvenís para persoas traballadoras, pola que 
se aproba a relación definitiva de admitidos/
as no centro residencial xuvenil lug para o 
curso académico 2019/20. (DOG nº 174, do 
13.09.2019).

 - Resolución do 9 de setembro de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación e 
voluntariado, pola que se publica a resolución 
do 2 de setembro de 2019, da concesión 
das subvencións ao abeiro da orde do 3 de 
xuño de 2019 pola que se regulan as bases 
das subvencións para entidades de acción 
voluntaria e entidades locais enmarcadas no 
programa voluntariado sénior, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2019 (código 
de procedemento bs508c). (DOG nº 178, do 
19.09.2019).

 - Resolución do 9 de setembro de 2019, da 
xefatura territorial de lugo, pola que se 
publica a resolución do 6 de setembro de 
2019, ditada no procedemento bs303c 
de convocatoria de prazas de persoas 
colaboradoras bolseiras, pola que se 
aproba a relación definitiva de admitidos/
as, excluídos e lista de espera no centro 
residencial xuvenil lug para o curso 
académico 2019/20. (DOG nº 179, do 
20.09.2019).

 - Resolución do 11 de setembro de 2019, 
da xefatura territorial de vigo, pola que se 
publica a resolución do 3 de setembro de 
2019, ditada no procedemento bs303c 
de convocatoria de prazas de persoas 
colaboradoras bolseiras pola que se aproba 
a relación definitiva de admitidos/as, 
excluídos/as e lista de espera na residencia 
xuvenil altamar para o curso académico 
2019/20. (DOG nº 183, do 26.09.2019).

 - Resolución do 12 de setembro de 2019, 
da xefatura territorial de ourense, pola que 
se publica a resolución do 11 de setembro 
de 2019, ditada no procedemento bs303c 
de convocatoria de prazas de persoas 
colaboradoras bolseiras pola que se aproba 
a relación definitiva de admitidos/as, 
excluídos/as, renuncias e lista de espera na 
residencia xuvenil florentino lópez cuevillas 
para o curso académico 2019/20. (DOG nº 
186, do 01.10.2019).

 - Resolución do 23 de setembro de 
2019, da dirección xeral de xuventude, 
participación e voluntariado, pola que se 
publica a resolución do 20 de setembro do 
procedemento bs306b, respecto das axudas 
convocadas ao abeiro da orde do 28 de 
decembro de 2018 pola que se establecen 
as bases que rexen as axudas enmarcadas 
no programa iniciativa xove durante o ano 
2019 e se procede á súa convocatoria. (DOG 
nº 186, do 01.10.2019).

 - Resolución do 26 de setembro de 2019, 
da dirección xeral de familia, infancia e 
dinamización demográfica, pola que se 
publican os requirimentos de emenda de 
documentación das solicitudes presentadas 
ao abeiro da orde do 16 de xullo de 2019 
pola que se establecen as bases que rexerán 
o procedemento de concesión de axudas 
para a posta en marcha de casas niño, 
parcialmente cofinanciadas polo fondo 
europeo de desenvolvemento rexional no 
marco do programa operativo feder galicia 
2014-2020, e se procede á súa convocatoria 
en réxime de concorrencia competitiva para 
os anos 2019, 2020, 2021 e 2022. (DOG nº 
190, do 07.10.2019).

 - Resolución do 20 de setembro de 2019, da 
secretaría xeral técnica da consellería de 
política social, pola que se dá publicidade 
aos convenios de colaboración subscritos 
no segundo cuadrimestre do ano 2019. 
(DOG nº 191, do 08.10.2019).

 - Resolución do 1 de outubro de 2019, da 
xefatura territorial de vigo, pola que se 
publican os requirimentos de emenda de 
documentación das solicitudes presentadas 
ao abeiro da orde do 8 de agosto de 
2019 pola que se regulan as bases que 
rexerán o procedemento de concesión de 
axudas para o investimento na mellora 
das infraestruturas e o equipamento 
das escolas infantís 0-3 e dos puntos de 
atención á infancia (pai) dependentes 
das corporacións locais, cofinanciadas 
polo fondo europeo de desenvolvemento 
rexional no marco do programa operativo 
feder galicia 2014-2020, e se convocan 
para o ano 2019 (código de procedemento 
bs403e). (DOG nº 192, do 09.10.2019).

 - Resolución do 1 de outubro de 2019, da 
xefatura territorial de ourense, pola que se 
publican os requirimentos de emenda de 
documentación das solicitudes presentadas 
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ao abeiro da orde do 8 de agosto de 
2019 pola que se regulan as bases que 
rexerán o procedemento de concesión de 
axudas para o investimento na mellora 
das infraestruturas e o equipamento 
das escolas infantís 0-3 e dos puntos de 
atención á infancia (pai) dependentes 
das corporacións locais, cofinanciadas 
polo fondo europeo de desenvolvemento 
rexional no marco do programa operativo 
feder galicia 2014-2020, e se convocan 
para o ano 2019 (código de procedemento 
bs403e). (DOG nº 192, do 09.10.2019).

 - Resolución do 1 de outubro de 2019, da 
xefatura territorial de lugo, pola que se 
publican os requirimentos de emenda de 
documentación das solicitudes presentadas 
ao abeiro da orde do 8 de agosto de 
2019 pola que se regulan as bases que 
rexerán o procedemento de concesión de 
axudas para o investimento na mellora 
das infraestruturas e o equipamento 
das escolas infantís 0-3 e dos puntos de 
atención á infancia (pai) dependentes 
das corporacións locais, cofinanciadas 
polo fondo europeo de desenvolvemento 
rexional no marco do programa operativo 
feder galicia 2014-2020, e se convocan 
para o ano 2019 (código de procedemento 
bs403e). (DOG nº 192, do 09.10.2019).

 - Resolución do 1 de outubro de 2019, da 
xefatura territorial da coruña, pola que se 
publican os requirimentos de emenda de 
documentación das solicitudes presentadas 
ao abeiro da orde do 8 de agosto de 
2019 pola que se regulan as bases que 
rexerán o procedemento de concesión de 
axudas para o investimento na mellora 
das infraestruturas e o equipamento 
das escolas infantís 0-3 e dos puntos de 
atención á infancia (pai) dependentes 
das corporacións locais, cofinanciadas 
polo fondo europeo de desenvolvemento 
rexional no marco do programa operativo 
feder galicia 2014-2020, e se convocan 
para o ano 2019 (código de procedemento 
bs403e). (DOG nº 192, do 09.10.2019).

 - Resolución do 1 de outubro de 2019, 
da dirección xeral de maiores e persoas 
con discapacidade, pola que se publica 
o acordo do 1 de outubro de 2019, de 
corrección de erros da resolución do 26 
de xuño de 2019 pola que se finaliza o 
procedemento bs700a, de concesión de 
subvencións destinadas a entidades locais 

da comunidade autónoma de galicia para 
a prestación de servizos no marco da rede 
galega de atención temperá para o ano 
2019, cofinanciadas polo fondo social 
europeo, no marco operativo do fse galicia 
2014-2020. (DOG nº 194, do 11.10.2019).

 - Orde do 11 de outubro de 2019 pola 
que se ditan normas que determinan os 
servizos mínimos durante a folga xeral 
convocada para o día 16 de outubro de 
2019 no ámbito territorial do concello das 
pontes de garcía rodríguez. (DOG nº 195, 
do 14.10.2019).

 - Resolución do 4 de outubro de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se publica a 
resolución do 3 de outubro de 2019 da 
concesión das subvencións ao abeiro da 
orde do 24 de xuño de 2019 pola que se 
regulan as bases das subvencións para 
entidades de acción voluntaria e entidades 
locais enmarcadas no programa servizo de 
voluntariado xuvenil, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2019. (DOG nº 
196, do 15.10.2019).

 - Resolución do 3 de outubro de 2019 pola 
que se dá publicidade á encomenda de 
xestión á corporación de dereito público 
colexio oficial de traballo social de galicia. 
(DOG nº 199, do 18.10.2019).

 - Orde do 10 de outubro de 2019 pola que 
se aproban as bases que rexen os premios 
talento mozo galicia e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2019 (código de 
procedemento bs327a). (DOG nº 200, do 
21.10.2019).

 - Extracto da orde do 10 de outubro de 
2019 pola que se aproban as bases que 
rexen os premios talento mozo galicia e 
se procede á súa convocatoria para o ano 
2019 (código de procedemento bs327a). 
(DOG nº 200, do 21.10.2019).

 - Resolución do 11 de outubro de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se publica a 
resolución do 10 de outubro de 2019 de 
concesión das subvencións ao abeiro da 
orde do 24 de xuño de 2019 pola que se 
regulan as bases que rexerán as subvencións 
para entidades de acción voluntaria de 
carácter privado para o fomento e a 
realización de actividades de voluntariado 

e se procede á súa convocatoria para o ano 
2019 (código de procedemento bs508b). 
(DOG nº 200, do 21.10.2019).

 - Orde do 16 de outubro de 2019 pola 
que se modifica a orde do 24 de xuño de 
2019 pola que se regulan as bases das 
subvencións para entidades de acción 
voluntaria e entidades locais enmarcadas 
no programa servizo de voluntariado 
xuvenil, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2019. (DOG nº 202, do 
23.10.2019).

 - Orde do 17 de outubro de 2019 pola 
que se modifica a orde do 24 de xuño de 
2019 pola que se regulan as bases que 
rexerán as subvencións para entidades de 
acción voluntaria de carácter privado para 
o fomento e a realización de actividades 
de voluntariado, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2019. (DOG nº 
202, do 23.10.2019).

 - Resolución do 14 de outubro de 2019, 
da dirección xeral de maiores e persoas 
con discapacidade, pola que se publica a 
resolución do 8 de outubro de 2019 pola 
que se finaliza o procedemento bs614a 
de concesión de subvencións destinadas a 
confederacións, federacións e a entidades 
de iniciativa social non asociadas nin 
federadas, sen ánimo de lucro, para 
o desenvolvemento de proxectos de 
asesoramento e formación de persoas con 
discapacidade na comunidade autónoma 
de galicia para os anos 2019 e 2020, 
cofinanciadas polo fondo social europeo, 
no marco do programa operativo fse galicia 
2014-2020. (DOG nº 206, do 29.10.2019).

 - Orde do 22 de outubro de 2019 pola 
que se convoca o procedemento para 
a concesión de axudas económicas 
ás familias numerosas de galicia para 
estadías de fin de semana nas estacións 
de montaña situadas no territorio da 
comunidade autónoma para o ano 2019 
(código de procedemento bs423d). (DOG 
nº 208, do 31.10.2019).

 - Extracto da orde do 22 de outubro de 
2019 pola que se convoca o procedemento 
para a concesión de axudas económicas 
ás familias numerosas de galicia para 
estadías de fin de semana nas estacións 
de montaña situadas no territorio da 
comunidade autónoma para o ano 2019 
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(código de procedemento bs423d). (DOG 
nº 208, do 31.10.2019).

 - Resolución de 31 de octubre de 2019, 
de la secretaría general técnica de la 
consellería de política social, por la que 
se declara de interés gallego la fundación 
rofer y se ordena su inscripción en el 
registro de fundaciones de interés gallego. 
(DOG nº 215, do 12.11.2019).

 - Resolución de 6 de noviembre de 2019, de 
la secretaría general técnica de la consellería 
de política social, por la que se declara 
de interés gallego la fundación alumán 
obra social y se ordena su inscripción en el 
registro de fundaciones de interés gallego. 
(DOG nº 215, do 12.11.2019).

 - Resolución de 5 de noviembre de 2019, 
de la dirección general de familia, infancia 
y dinamización demográfica, por la que se 
publica la resolución de 31 de octubre de 
2019 de las ayudas convocadas en la orden 
de 19 de julio de 2019 por la que se regulan 
las bases que regirán el procedimiento 
de concesión de ayudas para la inversión 
en la mejora de las infraestructuras y del 
equipamiento de las escuelas infantiles 
0-3 dependientes de entidades privadas de 
iniciativa social, y se convocan para el año 
2019 (cofinanciada por el fondo europeo 
de desarrollo regional en el marco del 
programa operativo feder galicia 2014-
2020) (código de procedimiento bs403f). 
(DOG nº 217, do 14.11.2019).

 - Resolución de 31 de octubre de 2019, de 
la dirección general de familia, infancia y 
dinamización demográfica, por la que se 
publican los requerimientos de enmienda 
de documentación de las solicitudes 
presentadas al amparo de la orden de 19 
de julio de 2019 por la que se regulan las 
bases que regirán la concesión de ayudas 
económicas para la creación de escuelas 
infantiles 0-3 en polígonos industriales y 
otros entornos laborales, cofinanciadas por 
el fondo europeo de desarrollo regional 
en el marco del programa operativo feder 
galicia 2014-2020, y se procede a su 
convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva para los años 2019 y 2020 
(código de procedimiento bs403d). (DOG 
nº 218, do 15.11.2019).

 - Resolución do 7 de novembro de 2019, da 
dirección xeral de inclusión social, pola que 

se procede á publicación da resolución do 
25 de outubro de 2019 do procedemento 
bs623c de concesión de axudas a 
corporacións locais para programas de 
emerxencia social e inclusión social da 
poboación xitana, inmigrante e outras 
persoas en risco de exclusión, e se procede á 
súa convocatoria para os anos 2019 a 2021 
(cofinanciada polo fondo social europeo no 
marco do programa operativo fse galicia 
2014-2020). (DOG nº 220, do 19.11.2019).

 - Orde do 11 de novembro de 2019 pola 
que se modifica a orde do 17 de xullo de 
2018 pola que se establecen as bases que 
rexerán o procedemento de concesión de 
axudas para a posta en marcha de casas 
niño, parcialmente cofinanciadas polo fondo 
europeo de desenvolvemento rexional no 
marco do programa operativo feder galicia 
2014-2020, e se procede á súa convocatoria 
en réxime de concorrencia competitiva para 
os anos 2018, 2019, 2020 e 2021. (DOG nº 
221, do 20.11.2019).

 - Orde do 11 de novembro de 2019 pola 
que se modifica a orde do 13 de xuño de 
2017 pola que se establecen as bases que 
rexerán o procedemento de concesión 
de axudas para a posta en marcha de 
casas niño, parcialmente cofinanciadas 
polo fondo europeo de desenvolvemento 
rexional no marco do programa operativo 
feder galicia 2014-2020, e se procede 
á súa convocatoria en réxime de 
concorrencia competitiva para os anos 
2017, 2018, 2019 e 2020. (DOG nº 221, 
do 20.11.2019).

 - Resolución do 7 de novembro de 2019, da 
dirección xeral de xuventude, participación 
e voluntariado, pola que se publica a 
resolución do 30 de outubro de 2019 do 
procedemento bs324a de concesión de 
subvencións individuais de mobilidade 
para a mocidade galega destinadas ao 
programa de mobilidade transnacional 
xuvenil galeuropa, dirixido ás persoas 
inscritas no sistema nacional de garantía 
xuvenil con cargo ao programa operativo 
de emprego xuvenil, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2019. (DOG nº 
221, do 20.11.2019).

 - Resolución do 12 de novembro de 2019, 
da dirección xeral de familia, infancia e 
dinamización demográfica, pola que se 
publica a resolución do 11 de novembro de 

2019, das axudas convocadas na orde do 
8 de agosto de 2019 pola que se regulan 
as bases que rexerán o procedemento de 
concesión de axudas para o investimento 
na mellora das infraestruturas e do 
equipamento das escolas infantís 0-3 e 
os puntos de atención á infancia (pai) 
dependentes de corporacións locais 
(cofinanciada polo fondo europeo de 
desenvolvemento rexional no marco do 
programa operativo feder galicia 2014-
2020) e se convocan para o ano 2019. 
(DOG nº 223, do 22.11.2019).

 - Resolución do 13 de novembro de 
2019, da dirección xeral de xuventude, 
participación e voluntariado, pola que 
se require a presentación ou a emenda 
da xustificación da documentación no 
procedemento da orde do 28 de decembro 
de 2018 pola que se establecen as bases 
que rexen as axudas enmarcadas no 
programa iniciativa xove durante o ano 
2019 e se procede á súa convocatoria 
(código de procedemento bs306b). (DOG 
nº 225, do 26.11.2019).

 - Resolución do 20 de novembro de 
2019, da dirección xeral de xuventude, 
participación e voluntariado, pola que 
se publican os requirimentos de emenda 
da documentación das xustificacións 
presentadas ao abeiro da orde do 3 de 
xuño de 2019 pola que se regulan as bases 
das subvencións para entidades de acción 
voluntaria e entidades locais enmarcadas 
no programa voluntariado sénior e se 
procede á súa convocatoria para o ano 
2019 (código de procedemento bs508c). 
(DOG nº 228, do 29.11.2019).

 - Orde do 28 de novembro de 2019 pola que 
se fai público o incremento do crédito das 
axudas previstas na orde do 29 de maio 
de 2019 pola que se regulan as axudas 
económicas para a atención da primeira 
infancia en escolas infantís 0-3 non 
sostidas con fondos públicos a través do 
programa bono concilia, e se procede á súa 
convocatoria para o curso 2019/20. (DOG 
nº 230, do 03.12.2019).

 - Corrección de erros. Resolución do 6 de 
novembro de 2019, da Secretaría Xeral 
Técnica da Consellería de Política Social, 
pola que se declara de interese galego a 
Fundación Aluman Obra Social e se ordena 
a súa inscrición no Rexistro de Fundacións 
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de Interese Galego. (DOG nº 239, do 
17.12.2019).

 - Decreto 157/2019, do 12 de decembro, polo 
que se establecen axudas sociais de carácter 
extraordinario, a favor de pensionistas de 
xubilación e invalidez, na súa modalidade 
non contributiva, a favor de persoas 
perceptoras das pensións do fondo de 
asistencia social e das persoas beneficiarias 
do subsidio de garantía de ingresos 
mínimos. (DOG nº 242, do 20.12.2019).

 - Orde do 18 de decembro de 2019 pola 
que se fai público o incremento do crédito 
previsto na Orde do 6 de setembro de 
2019 pola que se establecen as bases 
reguladoras e se convoca o procedemento 
para a concesión de subvencións 
destinadas á realización de programas de 
interese xeral para fins de carácter social, 
con cargo á asignación tributaria do 0,7 
% do imposto sobre a renda das persoas 
físicas, xestionado por esta consellería 
(código de procedemento BS623D). (DOG 
nº 242, do 20.12.2019).

 - Resolución do 10 de decembro de 2019, 
da Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
de Política Social, pola que se declara de 
interese galego a Fundación Inserta e se 

ordena a súa inscrición no Rexistro de 
Fundacións de Interese Galego. (DOG nº 
242, do 20.12.2019).

 - Resolución do 11 de decembro de 2019, 
da Dirección Xeral de Familia, Infancia e 
Dinamización Demográfica, pola que se 
publica a Resolución do 11 de decembro de 
2019, das axudas convocadas na Orde do 
16 de xullo de 2019 pola que se establecen 
as bases que rexerán o procedemento 
de concesión de axudas para a posta 
en marcha de casas niño, parcialmente 
cofinanciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-
2020, e se procede á súa convocatoria en 
réxime de concorrencia competitiva para os 
anos 2019, 2020, 2021 e 2022. (DOG nº 
244, do 24.12.2019).

 - Resolución do 17 de decembro de 2019, 
da Dirección Xeral de Familia, Infancia e 
Dinamización Demográfica, pola que se 
publica a Resolución do 13 de decembro 
de 2019 das axudas convocadas pola 
Orde do 19 de xullo de 2019 pola que se 
regulan as bases que rexerán a concesión 
de axudas económicas para creación 
de escolas infantís 0-3 en polígonos 
industriais e outros contornos laborais, 

cofinanciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional no marco 
do programa operativo Feder Galicia 
2014-2020 en réxime de concorrencia 
competitiva para os anos 2019 e 2020. 
(DOG nº 246, do 27.12.2019).

 - Orde do 20 de decembro de 2019 pola 
que se fai público o incremento do importe 
das axudas previstas na Orde do 20 de 
marzo de 2019 pola que se establecen as 
bases polas que se rexerá a concesión da 
prestación económica de pagamento único 
por fillas e fillos menores de tres anos para 
o ano 2019 (código de procedemento 
BS410A). (DOG nº 247, do 30.12.2019).

 - Orde do 18 de decembro de 2019 pola 
que se regula a tarifa específica Xente 
Nova no transporte público interurbano da 
competencia da Xunta de Galicia. (DOG nº 
248, do 31.12.2019).

 - Resolución do 18 de decembro de 2019 
pola que se dá publicidade a unha 
encomenda de xestión pola que se encarga 
á empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, 
S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec) o servizo de 
xestión e mantemento da Rede galega de 
dinamización xuvenil. (DOG nº 248, do 
31.12.2019).
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