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Nota explicativa

Esta edición da recompilación normativa agrupa as principais disposicións xurídicas de impacto no eido do benestar elaboradas pola Consellería de Política Social. As disposicións normativas clasifícanse en cinco grandes epígrafes: consellería,
familia, inclusión social, 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 2022

Consellería de Política Social
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1 Consellería
1.1

1

Estrutura orgánica e funcionamento

Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia.
(DOG nº 26, do 09.02.2021).
Ver lai:

2

Decreto 229/2020, do 17 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de concertos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG nº 3, do 07.01.2021).
Ver decreto:

3

Orde do 12 de xaneiro de 2021 pola que se regula a presentación e a comunicación das reclamacións en materia
de servizos sociais (códigos de procedemento BS105A e BS105B).
(DOG nº 14, do 22.01.2021).
Ver orde:

4

Orde do 18 de xuño de 2021 pola que se habilitan determinados colectivos de persoal empregado público desta
consellería para o uso do certificado dixital de pseudónimo na Administración autonómica galega.
(DOG nº 126, do 05.07.2021).
Ver orde:

5

Orde do 11 de febreiro de 2021 pola que se establecen os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos
esenciais nos centros dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar durante a folga
indefinida convocada pola Confederación Nacional do Traballo (CNT) que comeza o día 18 de febreiro de 2021.
(DOG nº 30, do 15.02.2021).
Ver orde:
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6

Orde do 23 de marzo de 2021 pola que se establecen os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais
nos centros dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar durante a folga indefinida
convocada pola Confederación Nacional do Traballo (CNT) que comeza o día 30 de marzo de 2021.
(DOG nº 58, do 26.03.2021).
Ver orde:

7

Resolución do 18 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que
se dá publicidade da Resolución do 18 de decembro de 2020 pola que se lle encomenda ao Consorcio Galego de
Servizos de Igualdade e Benestar a execución dun servizo de transporte aos centros públicos competencia desta
consellería.
(DOG nº 1, do 04.01.2021).
Ver resolución:

8

Resolución do 21 de xaneiro de 2021 pola que se aproba o Plan de inspección de servizos sociais de Galicia para
o ano 2021 e a avaliación do ano 2020.
(DOG nº 21, do 02.02.2021).
Ver resolución:

9

Resolución do 4 de febreiro de 2021 pola que se dá publicidade da Resolución do 22 de xaneiro de 2021 pola que
se encomenda ao Servizo Galego de Saúde a xestión das actuacións para a compra de material sanitario para
facer fronte á pandemia da COVID-19.
(DOG nº 34, do 19.02.2021).
Ver resolución:

10

Resolución do 4 de febreiro de 2021 pola que se dá publicidade da Resolución do 24 de agosto de 2020 pola
que se encarga a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec) o servizo de apoio técnico a esta
consellería.
(DOG nº 34, do 19.02.2021).
Ver resolución:

11

Resolución do 2 de agosto de 2021 pola que se dá publicidade da encomenda de xestión á corporación de dereito
público Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia.
(DOG nº 155, do 13.08.2021).
Ver resolución:
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12

Resolución do 25 de agosto de 2021 pola que se dá publicidade da Resolución do 20 de agosto de 2021 pola que
se encarga a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec) o servizo de apoio técnico á Consellería
de Política Social.
(DOG nº 167, do 31.08.2021).
Ver resolución:

13

Resolución do 21 de decembro de 2021 pola que se dá publicidade da Resolución do 21 de decembro de 2021 de
modificación e prórroga da Resolución do 18 de decembro de 2020 pola que se lle encomenda ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a execución dun servizo de transporte aos centros públicos competencia
da Consellería de Política Social.
(DOG nº 248, do 28.12.2021).
Ver resolución:

1.2

14

Convenios de colaboración

Resolución do 20 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se dá
publicidade dos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre do ano 2020.
(DOG nº 23, do 04.02.2021).
Ver resolución:

15

Resolución do 19 de maio de 2021, 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 2021.
(DOG nº 99, do 28.05.2021).
Ver resolución:

16

Resolución do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se
dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2021.
(DOG nº 193, do 06.10.2021).
Ver resolución:

Consellería de Política Social
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1.3

17

Fundacións

Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se ratifica o acordo de extinción da Fundación FAXPG e se dispón a súa
inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
(DOG nº 211, do 03.11.2021).
Ver orde:

18

Orde do 12 de novembro de 2021 pola que se ratifica o acordo de extinción da Fundación Quinesia e se dispón a
súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
(DOG nº 225, do 23.11.2021).
Ver orde:

19

Resolución do 16 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se declara de interese galego a Fundación de Ayuda a los Mayores y sus Cuidadores (FAMYC) e se ordena a súa inscrición
no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
(DOG nº 125, do 02.07.2021).
Ver resolución:

20

Resolución do 29 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se
declara de interese galego a Fundación Flora para la Alegría Social e se ordena a súa inscrición no Rexistro de
Fundacións de Interese Galego.
(DOG nº 154, do 12.08.2021).
Ver resolución:

21

Resolución do 15 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se
declara de interese galego a Fundación de Mayores San Martín de Porres e se ordena a súa inscrición no Rexistro
de Fundacións de Interese Galego.
(DOG nº 231, do 01.12.2021).
Ver resolución:
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1.4

22

Programas de interese xeral

Orde do 9 de setembro de 2021 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).
(Orde e extracto no DOG nº 183, do 22.09.2021 e Orde de incremento do crédito no DOG nº 250, do 30.12.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

Ver orde de incremento do crédito:

23

Resolución do 31 de decembro de 2020 pola que se publica a Resolución do 30 de decembro de 2020 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 11 de setembro de 2020
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 9, do 15.01.2021).
Ver resolución:

24

Resolución do 17 de febreiro de 2021 pola que se publica a Resolución do 16 de febreiro de 2021 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 11 de setembro de 2020
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 36, do 23.02.2021).
Ver resolución:

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

25

Familia

Orde do 28 de decembro de 2020 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, adoptados/as ou declaradas/os
en situación de garda con fins adoptivos no ano 2021, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento
BS403B).
(Orde e extracto no DOG nº 11, do 19.01.2021 e ordes polo que se publican incrementos do crédito no DOG nº
216, do 10.11.2021 e DOG nº 241, do 17.12.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

Ver orde de incremento do importe:

Ver orde de incremento do importe:

26

Orde do 18 de xuño de 2021 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de estadías e servizos nas
residencias de tempo libre no ano 2021 (código de procedemento BS419A).
(DOG nº 118, do 23.06.2021).
Ver orde:

27

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se establecen as axudas económicas ás familias para a conciliación en
situacións puntuais e períodos de vacacións escolares a través do programa Bono Coidado e se procede á súa
convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS412A).
(Orde e extracto no DOG nº 151, do 09.08.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

Consellería de Política Social
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28

Orde do 27 de outubro de 2021 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas para estadías
de fin de semana a familias de especial consideración dentro do programa Montaña en familia na estación de
montaña de Manzaneda para o ano 2021 (código de procedemento BS423F).
(DOG nº 209, do 29.10.2021 e resolución de publicación no DOG nº 227, do 25.11.2021).
Ver orde:

Ver resolución:

29

Resolución do 25 maio de 2021 pola que se publican as subvencións directas concedidas ao abeiro da Resolución
do 23 de novembro de 2020 para o financiamento dun programa extraordinario de apoio no contorno familiar de
atención temporal e urxente como consecuencia da pandemia da COVID-19 para o exercicio 2020.
(DOG nº 125, do 02.07.2021 e corrección de erros no DOG nº 136, do 19.07.2021).
Ver resolución:

Ver corrección de erros:

2.2

Menores

2.3

Conciliación

30

Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de
axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa para segundos fillos ou fillas e
sucesivos/as en escolas infantís 0-3, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento BS420C).
(Orde e extracto no DOG nº 7, do 13.01.2021, orde de incremento do crédito no DOG nº 74, do 21.04.2021 e
orde e extracto polo que se modifica no DOG nº 76, do 23.04.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

Ver orde de incremento do crédito:
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Ver orde de modificación:

Ver extracto de modificación:

31

Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de
axudas para o funcionamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e
se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento BS420A).
(Orde e extracto no DOG nº 7, do 13.01.2021, orde de incremento do crédito no DOG nº 70, do 15.04.2021 e
orde e extracto que o modifican no DOG nº 218, do 12.11.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

Ver orde de incremento do crédito:

Ver orde de modificación:

Ver extracto de modificación:

32

Orde do 28 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de
axudas para a continuidade das casas niño que iniciaron a súa actividade entre o 1 de outubro de 2016 e o 31 de
xullo de 2018, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS403G).
(Orde e extracto no DOG nº 11, do 19.01.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

33

Orde do 26 de febreiro de 2021 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 convocan para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024
(código de procedemento BS403C).
(Orde e extracto DOG nº 48, do 11.03.2021, resolución de requirimento no DOG nº 85, do 06.05.2021, resolución
das axudas no DOG nº 126, do 05.07.2021 e resolución de rectificación dun erro no DOG nº 143, do 28.07.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

Consellería de Política Social

19

Ver resolución de requirimento:

Ver resolución das axudas:

Ver resolución de rectificación:

34

Orde do 4 de xuño de 2021 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 convocan para o
curso 2021/22 (código de procedemento BS403A).
(Orde e extracto no DOG nº 114, do 17.06.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

35

Resolución do 11 de marzo de 2021 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas
infantís 0-3 para o curso 2021/22 (códigos de procedemento BS402A e BS402F).
(DOG nº 55, do 23.03.2021 e resolución de aprobación no DOG nº 100, do 31.05.2021).
Ver resolución:

Ver resolución de aprobación:

36

Resolución do 11 de marzo de 2021 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas para fillos
e fillas do persoal da Xunta de Galicia nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia para o curso 2021/22
(código de procedemento BS402B).
(DOG nº 55, do 23.03.2021 e resolución de aprobación no DOG nº 100, do 31.05.2021).
Ver resolución:

Ver resolución de aprobación:

37

Resolución do 11 de marzo de 2021 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas
infantís 0-3 dependentes desta entidade para o curso 2021/22 (códigos de procedemento BS404A e BS404B).
(DOG nº 55, do 23.03.2021 e resolución de aprobación no DOG nº 100, do 31.05.2021).
Ver resolución:

Ver resolución de aprobación:

20

Recompilación normativa 2021

3 Inclusión social
3.1

38

Inclusión, inmigración e acción social

Decreto 163/2021, do 25 de novembro, 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 239, do 15.12.2021).
Ver decreto:

39

Orde do 6 de setembro de 2021 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, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS623C).
(Orde e extracto no DOG nº 180, do 17.09.2021, orde de ampliación do prazo de xustificación no DOG nº 230, do
30.11.2021 e resolución de publicación no DOG nº 242, do 20.12.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

Ver orde de ampliación do prazo de xustificación:

Ver resolución de publicación:

40

Resolución do 28 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se publica a Resolución do
9 de novembro de 2020 de concesión de subvencións convocadas pola Orde do 4 de maio de 2020, 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 convocan para os anos 2020, 2021 e 2022,
cofinanciadas 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 (código de procedemento
BS631A).
(DOG nº 38, do 25.02.2021).
Ver resolución:

Consellería de Política Social

21

3.2

41

Servizos sociais comunitarios

Orde do 18 de marzo de 2021 pola que se amplía o prazo para a xustificación e avaliación do proxecto anual de servizos sociais comunitarios municipais correspondente ao exercicio 2020, así como para a presentación do proxecto
anual de servizos sociais comunitarios municipais correspondente ao ano 2021.
(DOG nº 58, do 26.03.2021).
Ver orde:

42

Resolución do 25 de maio de 2021 pola que se publican as contías das transferencias finalistas efectuadas no exercicio 2020 ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o
seu financiamento.
(DOG nº 125, do 02.07.2021 e corrección de erros no DOG nº 136, do 19.07.2021).
Ver resolución:

Ver corrección de erros:
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4 Maiores e persoas
con discapacidade
4.1

43

Dependencia

Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se modifica o módulo de financiamento do servizo de axuda no fogar
a persoas en situación de dependencia.
(DOG nº 242, do 20.12.2021).
Ver orde:

4.2

44

Equipamentos e servizos para persoas maiores e con discapacidades

Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de
axudas para a continuidade de casas do maior, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS212B).
(Orde e extracto no DOG nº 17, do 27.01.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

45

Orde do 22 de marzo de 2021 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 procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva
para os anos 2021, 2022 e 2023 (código de procedemento BS212A).
(Orde e extracto no DOG nº 61, do 31.03.2021, resolución de requirimento no DOG nº 101, do 01.06.2021,
orde de incremento do crédito no DOG nº 165, do 27.08.2021, resolución de publicación no DOG nº 181, do
20.09.2021 e orde que a modifica no DOG nº 229, do 29.11.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

Consellería de Política Social
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Ver resolución de requirimento:

Ver orde de incremento do crédito:

Ver resolución:

Ver orde de modificación:

4.3

46

Promoción da autonomía persoal

Orde do 11 de xaneiro de 2021 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 parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á
súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS700A).
(Orde e extracto no DOG nº 16, do 26.01.2021 e resolución que finaliza o procedemento no DOG nº 77, do
26.04.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

Ver resolución que finaliza o procedemento:

24
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47

Orde do 26 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas económicas ás
familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro familiar
para persoas coidadoras e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS614B).
(Orde e extracto no DOG nº 109, do 10.06.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

48

Resolución do 14 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se publica o acto administrativo de emenda da documentación das xustificacións presentadas ao abeiro da Orde do 19
de decembro 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 2020 (código de procedemento BS700A).
(DOG nº 13, do 21.01.2021).
Ver resolución:
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5 Xuventude e voluntariado
5.1

49

Programas e actuacións no ámbito da xuventude

Orde do 16 de marzo de 2021 pola que se aproban as bases que rexen os premios Talento Mozo Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS327A).
(Orde e extracto no DOG nº 60, do 30.03.2021 e resolución de publicación no DOG nº 237, do 13.12.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

Ver resolución de publicación:

50

Orde do 30 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2021 (código de procedemento BS306B)..
(Orde e extracto no DOG nº 90, do 14.05.2021 e resolución de publicación no DOG nº 152, do 10.08.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

Ver resolución de publicación:

51

Orde do 7 de maio de 2021 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís para a realización de programas de
ocio educativo e tempo libre durante a campaña de verán 2021 para colectivos xuvenís (código de procedemento
BS304A).
(DOG nº 92, do 19.05.2021 e resolución de publicación da adxudicación no DOG nº 116, do 21.06.2021).
Ver orde:

Ver resolución de publicación:
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52

Orde do 10 de maio de 2021 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de verán
2021 e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento BS303A, BS303F, BS303G e BS303H).
(DOG nº 92, do 19.05.2021).
Ver orde:

53

Orde do 29 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea
e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento BS310Q).
(Orde e extracto no DOG nº 130, do 09.07.2021 e resolucións no DOG nº 246, do 24.12.2021 e DOG nº 247, do
27.12.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

Ver resolución especialidade de teatro

Ver resolución especialidade de videoxogos

Ver resolución especialidade de poesía:

Ver resolución especialidade de videocreación:

Ver resolución especialidade de novela curta:

Ver resolución especialidade de graffiti:

Ver resolución especialidade de fotografía:

Ver resolución especialidade de artes plásticas:

Ver resolución especialidade de cociña:

54

Orde do 20 de xullo de 2021 pola que se determinan as bases reguladoras para a concesión de prazas e bolsas
nas residencias xuvenís dependentes desta consellería e se convocan para o curso académico 2021/22 (códigos
de procedemento BS303B, BS303C e BS303D).
(Orde e extracto no DOG nº 144, do 29.07.2021, resolución de adxudicación no DOG nº 207, do 27.10.2021 e
orde que a modifica (DOG nº 216, do 10.11.2021).
Ver orde:
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Ver extracto:

Ver resolución de adxudicación:

Ver orde que a modifica:

55

Orde do 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención
dos permisos de condución clases B e C á mocidade galega, dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de
garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia con cargo ao Programa operativo de emprego
xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS321A).
(Orde e extracto no DOG nº 155, do 13.08.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

56

Resolucións do ..., da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do ...,
de premios ... especialidade de ... do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 22 de xuño de 2020
pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2020.
(DOG nº 9, do 15.01.2021, DOG nº 13, do 21.01.2021 e DOG nº 16, do 26.01.2021).
Ver resolución especialidade de danza moderna:

Ver resolución especialidade de música:

Ver resolución especialidade de banda deseñada:

Ver resolución especialidade de cociña:

Ver resolución especialidade de creación de videoxogos:

Ver resolución especialidade de poesía:

Ver resolución especialidade de videocreación:

Ver resolución especialidade de moda:

Ver resolución especialidade de deseño de xoias:

Ver resolución especialidade de novela curta:
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5.2

57

Voluntariado e participación

Orde do 16 de marzo de 2021 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 2021 (código de procedemento BS508B).
(Orde e extracto no DOG nº 61, do 31.03.2021, resolución de requirimento no DOG nº 100, do 31.05.2021 e
resolución de publicación no DOG nº 137, do 20.07.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

Ver resolución de requirimento:

Ver resolución de publicación:

58

Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria
e entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento BS508C).
(Orde e extracto no DOG nº 61, do 31.03.2021, resolución de requirimento no DOG nº 100, do 31.05.2021, resolución de publicación no DOG nº 137, do 20.07.2021 e resolución de requirimento DOG nº 251, do 31.12.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

Ver resolución de requirimento:

Ver resolución de publicación:

Ver resolución de requirimento:
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59

Orde do 18 de marzo de 2021 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 2021 (código de procedemento BS320A).
(Orde e extracto no DOG nº 61, do 31.03.2021, resolución de requirimento no DOG nº 100, do 31.05.2021 e
resolución de publicación no DOG nº 137, do 20.07.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

Ver resolución de requirimento:

Ver resolución de publicación:

60

Orde do 6 de outubro de 2021 pola que se regula o procedemento de concesión dos Premios Galicia de Acción
Voluntaria 2021 e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento BS508D).
(Orde e extracto no DOG nº 198, do 14.10.2021 e resolución de publicación no DOG nº 239, do 15.12.2021).
Ver orde:

Ver extracto:

Ver resolución de publicación:
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