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Nota explicativa

Esta edición da recompilación normativa agrupa as principais disposicións xurídicas de impacto no eido do benestar,
tanto as elaboradas pola Consellería como algunhas aprobadas por outros departamentos. As disposicións normativas
clasifícanse en cinco grandes epígrafes: consellería, familia, inclusión, maiores e persoas con discapacidade e xuventude
e voluntariado.
A edición actual permítenos acceder á normativa ordenada por número currens e móstrase conforme os formatos electrónicos
adoptados polo Diario Oficial de Galicia (DOG). De cada rexistro danse os seguintes datos:
•

Título da disposición

•

Número de DOG e data na que se publicou

•

Acceso á norma en dous tipos de formato: HTML e PDF

Ademais, aquelas disposicións corrixidas, ampliadas ou modificadas aparecen vinculadas á norma principal, o que facilita a
consulta e a manexabilidade da publicación.
Santiago de Compostela, xaneiro 2018
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1 Consellería
1.1 Estrutura orgánica e funcionamento

1

Decreto 77/2017, do 3 de agosto, polo que se modifica o decreto 176/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social.
(DOG nº 153, do 11.08.2017).
Ver decreto:

1.2 Fundacións

2

Orde do 8 de maio de 2017 pola que se ratifica o acordo de extinción da Fundación Madre Trinidad e se dispón a
súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
(DOG nº 95, do 19.05.2017).
Ver orde:

3

Resolución do 15 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se declara de interese galego a Fundación Dr. Severiano Campos e se ordena a súa inscrición no Rexistro de Fundacións
de Interese Galego.
(DOG nº 60, do 27.03.2017).
Ver resolución:

4

Resolución do 10 de agosto de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se
declara de interese galego a Fundación Amedis e se ordena a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese
Galego.
(DOG nº 158, do 22.08.2017).
Ver resolución:

Consellería de Política Social
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1.3

5

Autoridades e persoal

Orde do 21 de abril de 2017 sobre avocación de competencias delegadas na persoa titular da Dirección Xeral de
Maiores e Persoas con Discapacidade e a súa delegación na persoa titular da Dirección Xeral de Familia, Infancia
e Dinamización Demográfica.
(DOG nº 78, do 24.04.2017).
Ver orde:

6

Orde do 1 de agosto de 2017 sobre revogación de competencias delegadas na persoa titular da Dirección Xeral
de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica e a delegación de competencias na persoa titular da Dirección
Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade.
(DOG nº 148, do 04.08.2017).
Ver orde:

7

Resolución do 21 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se delegan as competencias e atribucións propias da dirección xeral na persoa titular da Dirección Xeral de Familia,
Infancia e Dinamización Demográfica.
(DOG nº 78, do 24.04.2017).
Ver resolución:

8

Resolución do 1 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se revoga a delegación das competencias e atribucións propias da dirección xeral na persoa titular da Dirección Xeral
de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.
(DOG nº 148, do 04.08.2017).
Ver resolución:

1.4 Outras normas

9

Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se crea un novo ficheiro de datos de carácter persoal.
(DOG nº 68, do 06.04.2017).
Ver orde:
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10

Orde do 12 de abril de 2017 pola que se establecen os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais
durante a folga convocada polas centrais sindicais Confederación Intersindical Galega (CIG), a Unión Xeral de
Traballadores (UGT) e Comisións Obreiras (CCOO), no sector de limpeza de edificios e locais na provincia de Lugo,
que comezará o día 18 de abril de 2017 e se estenderá desde a dita data con carácter indefinido.
(DOG nº 73, do 17.04.2017).
Ver orde:

11

Orde do 22 de setembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para
conceder subvencións 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.
(DOG nº 186, do 29.09.2017 e extracto no DOG nº 186, do 29.09.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

12

Resolución do 2 de xaneiro de 2017 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 9, do 13.01.2017).
Ver resolución:

13

Resolución do 19 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se lles
dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2016.
(DOG nº 22, do 01.02.2017).
Ver resolución:

14

Resolución do 19 de maio de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se dá
publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro cuadrimestre do ano 2017.
(DOG nº 105, do 05.06.2017).
Ver resolución:

15

Resolución do 20 de setembro de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se
dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no segundo cuadrimestre do ano 2017.
(DOG nº 190, do 05.10.2017).
Ver resolución:

Consellería de Política Social
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2 Familia, infancia e dinamización
demográfica
2.1

16

Familia

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 Observatorio Galego de Dinamización Demográfica.
(DOG nº 143, do 28.07.2017).
Ver decreto:

17

Orde do 24 de marzo de 2017 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 2017.
(DOG nº 65, do 03.04.2017, extracto no DOG nº 65, do 03.04.2017 e orde de incremento do importe das axudas
no DOG nº 243, do 26.12.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

Ver orde pola que se fai público o incremento
do importe das axudas:

18

Orde do 7 de abril de 2017 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de estadías e servizos nas
residencias de tempo libre adscritas a esta consellería para o ano 2017.
(DOG nº 72, do 12.04.2017).
Ver orde:

19

Orde do 12 de xuño de 2017 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 2017.
(DOG nº 117, do 21.06.2017 e extracto no DOG nº 117, do 21.06.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

Consellería de Política Social
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2.1

27

Conciliación

Orde do 30 de decembro de 2016 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 2017.
(DOG nº 10, do 16.01.2017 e extracto no DOG nº 10, do 16.01.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

21

Orde do 2 de marzo de 2017 pola que se convoca e establece o procedemento de adxudicación de prazas nas
escolas infantís 0-3 de titularidade privada con prazas concertadas para o curso 2017/18.
(DOG nº 47, do 08.03.2017).
Ver orde:

22

Orde do 12 de maio de 2017 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas previstas na Orde do 22
de decembro de 2015 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a
través da tarxeta benvida, para as familias con fillas e fillos nados no ano 2016, e se procede á súa convocatoria.
(DOG nº 95, do 19.05.2017).
Ver orde:

23

Orde do 12 de maio de 2017 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.
(DOG nº 98, do 24.05.2017, extracto no DOG nº 98, do 24.05.2017 e orde polo que se fai público o incremento
do crédito no DOG nº 229, do 01.12.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

Ver orde pola que se fai público o incremento
do crédito:
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24

Orde do 23 de maio de 2017 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 e puntos de atención
á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, e se convocan para o ano 2017 (cofinanciadas polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020).
(DOG nº 105, do 05.06.2017 e extracto no DOG nº 105, do 05.06.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

25

Orde do 2 de xuño de 2017 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 sen ánimo de lucro e se convocan para o ano 2017, cofinanciadas polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
(DOG nº 110, do 12.06.2017 e extracto no DOG nº 110, do 12.06.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

26

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 119, do 23.06.2017 e extracto no DOG nº 119, do 23.06.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

27

Orde do 4 de xullo de 2017 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 parques empresariais, 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 e 2018.
(DOG nº 135, do 17.07.2017 e extracto no DOG nº 135, do 17.07.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

Consellería de Política Social
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28

Orde do 2 de outubro de 2017 pola que se modifica a Orde do 6 de maio de 2016 pola que se regulan 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 2016, 2017, 2018 e 2019.
(DOG nº 192, do 09.10.2017).
Ver orde:

29

Orde do 31 de outubro de 2017 pola que se establecen as axudas económicas ás familias para a atención a domicilio de nenas e nenos menores de doce anos a través do programa Bono coidado e se procede á súa convocatoria.
(DOG nº 214, do 10.11.2017 e extracto no DOG nº 214, do 10.11.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

30

Orde do 19 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases polas cales se rexerá a concesión da axuda
económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nadas/os no ano 2018 e se procede á
súa convocatoria.
(DOG nº 246, do 29.12.2017 e extracto no DOG nº 246, do 29.12.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

31

Corrección de erros. Orde do 23 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a
concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados no ano 2017
e se procede á súa convocatoria.
(DOG nº 2, do 03.01.2017).
Ver corrección de erros:

32

Resolución do 12 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola
que se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 29 de decembro de 2015 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 2016.
(DOG nº 16, do 24.01.2017).
Ver resolución:
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33

Resolución do 28 de febreiro de 2017 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas
infantís 0-3 dependentes desta axencia para o curso 2017/18.
(DOG nº 47, do 08.03.2017 e resolucións polo que se publica a relación de nenas e nenos adminidas/os no DOG
nº 102, do 31.05.2017).
Ver resolución de convocatoria:

Ver resolucións de adxudicación:

34

Resolución do 22 de febreiro de 2017 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas
infantís 0-3 dependentes desta entidade para o curso 2017/18.
(DOG nº 47, do 08.03.2017).
Ver resolución de convocatoria:

35

Resolución do 31 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que
se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 13 de xullo de 2016 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 dos puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións
locais e se convocan para o ano 2016 (cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco
do programa operativo Feder Galicia 2014-2020).
(DOG nº 75, do 19.04.2017).
Ver resolución:

36

Resolución do 3 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que
se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 14 de xuño de 2016 pola que se regulan
as bases que rexerán a concesión de axudas económicas para creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e parques empresariais, 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 2016 e 2017.
(DOG nº 75, do 19.04.2017).
Ver resolución:

Consellería de Política Social
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37

Resolución do 28 de abril de 2017 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 2017/18.
(DOG nº 89, do 10.05.2017).
Ver resolución:

38

Resolución do 10 de maio de 2017 pola que se actualizan os prezos das escolas infantís dependentes desta axencia.
(DOG nº 97, do 23.05.2017).
Ver resolución:

39

Resolución do 16 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que
se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 6 de maio de 2016, da Consellería de
Política Social, pola que se regulan 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 2016, 2017, 2018 e 2019.
(DOG nº 125, do 03.07.2017).
Ver resolución:

2.2
40

Menores
Orde do 1 de setembro de 2017 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores
dependentes de entidades de iniciativa social e se convocan para o ano 2017, cofinanciadas polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
(DOG nº 172, do 11.09.2017 e extracto no DOG nº 172, do 11.09.2017).
Ver orde:

Ver extracto:
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3 Inclusión social
3.1

41

Inclusión, inmigración e acción social

Decreto 132/2017, do 21 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 246, do 29.12.2017)
Ver decreto:

42

Orde do 11 de abril de 2017 pola que se publica o modelo actualizado de solicitude de complemento de pensión
para o alugueiro de vivenda a favor das/dos pensionistas da Seguridade Social na súa modalidade non contributiva
para a súa presentación na Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG nº 83, do 02.05.2017).
Ver orde:

43

Orde do 12 de maio de 2017 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 2017 e 2018 (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional).
(DOG nº 104, do 02.06.2017, extracto no DOG nº 104, do 02.06.2017 e orde que a modifica no DOG nº 186, do
29.09.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

Ver orde que a modifica:

Consellería de Política Social
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44

Orde do 18 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para o investimento en
centros de inclusión e emerxencia social e de programas que desenvolverán as corporacións locais para a inclusión
social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para
os exercicios 2017/18, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e Fondo Social Europeo
2014-2020.
(DOG nº 140, do 24.07.2017 e extracto no DOG nº 140, do 24.07.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

45

Resolucións do 13 de febreiro e do 3 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se publican
as entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas en virtude da Orde do 4 de xullo de 2016 pola que se
establecen as bases reguladoras de subvencións para o investimento en centros de inclusión e emerxencia social e
de programas que desenvolverán as corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e
outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2016-2017, cofinanciada
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e Fondo Social Europeo 2014-2020.
(DOG nº 36, do 21.02.2017 e no DOG nº 81, do 27.04.2017).
Ver resolución:

Ver resolución:

46

Resolución do 13 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se publica a relación de
entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas en virtude da Orde do 26 de abril de 2016, pola que se
establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións plurianuais para os anos 2016 e 2017 a entidades de
iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social (cofinanciada
parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional).
(DOG nº 41, do 28.02.2017).
Ver resolución:

47

Resolución do 30 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se publica a relación de entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas en virtude da Orde do 12 de agosto de 2016 pola que se
establecen as bases reguladoras de subvencións que desenvolverán as corporacións locais para a posta en marcha
de programas de axudas económicas a familias con menores a cargo para a compensación dos seus gastos farmacéuticos, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017.
(DOG nº 72, do 12.04.2017).
Ver resolución:
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3.2

48

Servizos sociais comunitarios

Orde do 28 de marzo de 2017 pola que se amplía o prazo para a xustificación e avaliación do proxecto anual
de servizos sociais comunitarios municipais correspondente ao exercicio 2016, así como para a presentación do
proxecto anual de servizos sociais comunitarios municipais correspondente ao ano 2017.
(DOG nº 64, do 31.03.2017).
Ver orde:

49

Resolución do 8 de maio de 2017 pola que se publican as contías das transferencias finalistas efectuadas no exercicio 2016 ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e
o seu financiamento.
(DOG nº 100, do 29.05.2017).
Ver resolución:

Consellería de Política Social
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4 Maiores e persoas
con discapacidade
4.1

50

Dependencia

Orde do 3 de abril de 2017 pola que se modifica a Orde do 25 de novembro de 2015 pola que se regula o procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade, e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.
(DOG nº 73, do 17.04.2017).(DOG nº 109, do 09.06.2016).
Ver orde:

4.2

51

Equipamentos e servizos para persoas maiores e con discapacidades

Orde do 31 de maio de 2017 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 2017 e 2018.
(DOG nº 111, do 13.06.2017 e extracto no DOG nº 111, do 13.06.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

52

Orde do 21 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos
concellos galegos, destinadas á mellora da accesibilidade nos edificios e espazos de uso público, cofinanciadas
polo programa operativo do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Galicia 2014-2020, e se procede á súa
convocatoria para os anos 2017 e 2018.
(DOG nº 151, do 09.08.2017, extracto no DOG nº 151, do 09.08.2017 e orde que a modifica no DOG nº 246, do
29.12.2017).(DOG nº 16, do 26.01.2016).
Ver orde:

Consellería de Política Social
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Ver extracto:

Ver orde que a modifica:

53

Corrección de erros. Resolución do 22 de novembro de 2016, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de xuño de
2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións destinadas a confederacións, federacións e 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 2016 e 2017.
(DOG nº 27, do 08.02.2017).
Ver corrección de erros:

4.3
54

Promoción da autonomía persoal
Orde do 8 de marzo de 2017 pola que se regula a oferta de prazas para as estadías e o tratamento termal dentro
do programa de Benestar en balnearios 2017, e se procede á súa convocatoria.
(DOG nº 53, do 16.03.2017).
Ver orde:

55

Orde do 30 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas
individuais destinadas á adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal, así como á adquisición de
servizos complementarios de asistencia persoal, a persoas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo Social
Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano
2017.
(DOG nº 71, do 11.04.2017, extracto no DOG nº 71, do 11.04.2017, corrección de erros no DOG nº 80, do
26.04.2017, orde que a modifica no DOG nº 232, do 07.12.2017 e orde pola que se incrementa o crédito no DOG
nº 242, do 22.12.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

Ver corrección de erros:
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Ver orde que a modifica:

Ver orde polo que se incrementa o crédito:

56

Resolución do 19 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 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 Fondo Social Europeo de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria
para os anos 2016 e 2017.
(DOG nº 22, do 01.02.2017).
Ver resolución:

57

Resolución do 19 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se
procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións aos concellos galegos, destinadas á mellora da
accesibilidade nos edificios e espazos de uso público, cofinanciadas polo programa operativo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017.
(DOG nº 22, do 01.02.2017).
Ver resolución:

58

Resolución do 17 de novembro de 2017, conxunta da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, a
Consellería de Sanidade e a Consellería de Política Social, pola que se aproba a convocatoria de consultas preliminares do mercado para a extensión da teleasistencia avanzada baixo o modelo de fogar dixital sociosanitario.
(DOG nº 226, do 28.11.2017).
Ver resolución:

Consellería de Política Social
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5 Xuventude e voluntariado
5.1

59

Programas e actuacións no ámbito da xuventude

Orde do 7 de abril de 2017 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís dependentes desta consellería en
réxime de oferta concertada durante a Campaña de verán 2017.
(DOG nº 73, do 17.04.2017).
Ver orde:

60

Orde do 7 de abril de 2017 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de verán
2017 e se procede á súa convocatoria.
(DOG nº 73, do 17.04.2017 e corrección de erros no DOG nº 79, do 25.04.2017).
Ver orde:

Ver corrección de erros:

61

Orde do 11 de abril de 2017 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 xuventude durante o ano 2017, e se procede
á súa convocatoria.
(DOG nº 80, do 26.04.2017 e extracto no DOG nº 80, do 26.04.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

62

Orde do 11 de abril de 2017 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove, e se procede á súa convocatoria.
(DOG nº 80, do 26.04.2017 e extracto no DOG nº 80, do 26.04.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

Consellería de Política Social

27

63

Orde do 3 de de maio de 2017 pola que se establecen as bases do programa Deseñando o teu futuro, e se procede
á súa convocatoria para o ano 2017.
(DOG nº 91, do 12.05.2017 e extracto no DOG nº 91, do 12.05.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

64

Orde do 2 de maio de 2017 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 procede a súa convocatoria para o ano 2017.
(DOG nº 92, do 15.05.2017 e extracto no DOG nº 92, do 15.05.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

65

Orde do 31 de maio de 2017 pola que se convocan prazas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería
para o curso 2017/18.
(DOG nº 111, do 13.06.2017).
Ver orde:

66

Orde do 3 de xullo de 2017 pola que se determinan as bases reguladoras e se convocan prazas de persoas colaboradoras bolseiras para as residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social para o curso 2017/18.
(DOG nº 132, do 12.07.2017, extracto no DOG nº 132, do 12.07.2017 e corrección de erros no DOG nº 139, do
21.07.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

Ver corrección de erros:

67

Orde do 6 de xullo de 2017 pola que se convoca o programa Xuventude Crea.
(DOG nº 134, do 14.07.2017).
Ver orde:

28

Recompoliación normativa 2017

68

Resolucións do 14, 16 e 19 de decembro de 2016, da Xefatura Territorial de ..., pola que se procede á publicación
das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases que
rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria.
(DOG nº 3, do 04.01.2017, DOG nº 6, do 10.01.2017 e DOG nº 7, do 11.01.2017).
Ver resolución Xefatura Territorial de Ourense:

Ver resolución Xefatura Territorial de Lugo:

Ver resolución Xefatura Territorial de Vigo:

69

Resolucións do 14, 15 de febreiro e 13 de marzo de 2017, ..., pola que se procede á publicación das subvencións
concedidas en virtude da Orde do 23 de febreiro de 2016 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 28.02.2017, DOG nº 41, do 28.02.2017 e no DOG nº 64, do 31.03.2017).
Ver resolución Xefatura Territorial da Coruña:

Ver resolución ámbito autonómico:

Ver resolución Xefatura Territorial de Vigo:

70

Resolución do 30 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se
procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 4 de abril de 2016, pola que se establecen as bases do programa Deseñando o teu futuro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.
(DOG nº 75, do 19.04.2017).
Ver resolución:

71

Resolución do 11 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se lles
dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 23 de marzo de 2016 pola que establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) con cargo ao Programa operativo
de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.
(DOG nº 77, do 21.04.2017).
Ver resolución:

Consellería de Política Social
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72

Resolución do 20 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se
publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 21 de abril de 2016 pola que se aproban as bases que
rexen as subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia para a promoción da información xuvenil e para a
realización de actividades dirixidas á xuventude no ámbito da educación non formal e da participación durante o
ano 2016, e se procede á súa convocatoria.
(DOG nº 87, do 08.05.2017).
Ver resolución:

73

Anuncio do 24 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, polo que se publica
o acordo polo que se somete a información pública o proxecto de orde 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 144, do 31.07.2017).
Ver anuncio:

5.2
74

Voluntariado e participación
Decreto 97/2017, do 28 de setembro, polo que se regula o Observatorio Galego de Acción Voluntaria, a planificación e a formación.
(DOG nº 196, do 16.10.2017).
Ver Decreto:

75

Orde do 15 de maio de 2017 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 2017.
(DOG nº 103, do 01.06.2017 e extracto no DOG nº 103, do 01.06.2017).
Ver orde:

Ver extracto:
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76

Orde do 18 de maio de 2017 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 2017.
(DOG nº 103, do 01.06.2017 e extracto no DOG nº 103, do 01.06.2017).
Ver orde:

Ver extracto:

77

Resolución do 5 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se
procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 11 de marzo de 2016 pola que se regulan
as bases que rexerán as subvencións a entidades de acción voluntaria e a entidades locais enmarcadas no Programa de servizo de voluntariado xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.
(DOG nº 21, do 31.01.2017).
Ver resolución:

78

Resolución do 10 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se
procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 19 de abril de 2016 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 2016.
(DOG nº 21, do 31.01.2017).
Ver resolución:

Consellería de Política Social
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