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AXUDAS – SUBVENCIÓNS - PREMIOS

Danos producidos polo
lobo

Danos producidos polo
xabaril nos cultivos
agrícolas

Axudas de
indemnización
económica por
violencia de xénero

Consellería de
Medio
Ambiente,
Territorio e
Vivenda

Consellería de
Medio
Ambiente,
Territorio e
Vivenda

Consellería de
Emprego e
Igualdade

PUBLICACIÓNS EN BOLETÍNS OFICIAIS DO 11 ao 17 de XANEIRO

ORDE do 16 de decembro de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras das axudas para
paliar os danos producidos polo lobo e se convocan
para o ano 2021 (código de procedemento MT809B).

ORDE do 17 de decembro de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras das axudas para
paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos
agrícolas e se convocan para o ano 2021 (código de
procedemento MT809E).

RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2020, da
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan
as bases para a concesión, en réxime de
concorrencia non competitiva, das axudas de
indemnización económica dirixidas ás fillas e fillos
menores de 30 anos das vítimas mortais por
violencia de xénero, así como a mulleres que
resultasen gravemente feridas como consecuencia
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dunha agresión por violencia de xénero, no marco do
Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se
procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código
de procedemento SI460A).

Contratación de
mulleres que sofren
violencia de xénero

Axudas para a
innovación no sector
pesqueiro

Consellería de
Emprego e
Igualdade

Consellería do
Mar

RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2020, da
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se
establecen as bases reguladoras das subvencións
destinadas ao fomento da contratación de mulleres
que sofren violencia de xénero no ámbito de
colaboración coas entidades locais galegas, no marco
do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e
se convocan para o ano 2021 (código de
procedemento SI461A).

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se
establecen as bases e se regula o procedemento
para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de axudas para a innovación no sector
pesqueiro cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo
e de Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2021,
tramitado como expediente anticipado de gasto
(códigos de procedemento PE205G e PE205H).
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Rehabilitar edificacións
e vivendas de
titularidade municipal
con destino ao
alugamento social

Danos que causan
determinadas especies
de fauna silvestre

Axudas destinadas ao
alumnado do Sistema
universitario de Galicia

Elaboración e
comercialización de

Instituto Galego
da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2020 pola que
se establecen as bases reguladoras aplicables á
concesión das subvencións para rehabilitar
edificacións e vivendas de titularidade municipal con
destino ao alugamento social (código de
procedemento VI422F).

Consellería de
Medio Ambiente,
Territorio e
Vivenda

ORDE do 22 de decembro de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras das axudas para a
prevención dos danos que causan determinadas
especies de fauna silvestre e se convocan para o ano
2021 (código de procedemento MT809D).

Consellería de
Cultura,
Educación e
Universidade

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras e se procede á
convocatoria de axudas destinadas ao alumnado do
Sistema universitario de Galicia que, por causas
sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso
académico 2020/21 ou por unha situación derivada da
COVID-19, teña dificultades económicas para continuar
estudos (código de procedemento ED433A).

Consellería do
Medio Rural

ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras das axudas para os
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produtos vitivinícolas

Gratuidade da atención
educativa para
segundos fillos ou fillas
e sucesivos/as en
escolas infantís 0-3,

Escolas infantís 0-3
dependentes de
entidades privadas de
iniciativa social

Indemnizacións polo

investimentos para a elaboración e comercialización
de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023,
financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(Feaga), e se convocan para o exercicio
orzamentario de 2021 (código de procedemento
MR361A).

Consellería de
Política Social

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).

Consellería de
Política Social

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).

Consellería do

ORDE do 22 de decembro de 2020 pola que se

231220-0003_gl.pdf
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sacrificio obrigatorio
de animais

Contratación de
auxiliares de conversa

Recoñecemento das
competencias
profesionais adquiridas
a través da experiencia
laboral

Medio Rural

Consellería de
Cultura, Educación
e Universidade

Consellería de
Emprego e
Igualdade

establecen as bases reguladoras para a concesión de
indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais
en execución de programas e actuacións oficiais de
vixilancia, loita, control e erradicación das súas
enfermidades, e se convocan para o ano 2021
(código de procedemento MR553C).

ORDE do 15 de decembro de 2020 pola que se
regula o réxime de axudas a centros privados
concertados para a contratación de auxiliares de
conversa coa finalidade de mellorar a competencia
lingüística do alumnado en linguas estranxeiras
(código de procedemento ED504E).

ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se
realiza a convocatoria pública para o ano 2021 do
procedemento de recoñecemento das competencias
profesionais adquiridas a través da experiencia
laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en
determinadas unidades de competencia do Catálogo
nacional de cualificacións profesionais (código de
procedemento TR305A).
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Contratación dos
seguros agrarios

Elección de centros
para participar no
proxecto Digicraft

Aproveitamento de
enerxías renovables e
de aforro e eficiencia
enerxética nas
empresas de produción
agrícola

Vivenda de protección
oficial de promoción
pública, en segundas
adxudicacións, vacante

Consellería do
Medio Rural

Axencia para a
Modernización
Tecnolóxica de
Galicia

Axencia Instituto
Enerxético de
Galicia

Instituto Galego da
Vivenda e Solo

ORDE do 28 de decembro de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras das axudas para o
fomento da contratación dos seguros agrarios na
Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan
para o ano 2021 (código de procedemento MR443A).

RESOLUCIÓN do 5 de xaneiro de 2021 pola que se
convoca a selección de centros para participar no
proxecto Digicraft no teu cole no marco do Plan
Digitalent durante os cursos 2020/21 e 2021/22.

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que
se establecen as bases reguladoras e se anuncia a
convocatoria de subvencións para proxectos de
equipamentos de aproveitamento de enerxías
renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas
empresas de produción agrícola primaria para o ano
2021 (código de procedemento IN421L).

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2020, da
Comisión Provincial de Vivenda da Coruña, de inicio
do proceso de selección de persoas adxudicatarias
para unha vivenda de protección oficial de
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no concello de
Santiago de
Compostela.

Vivenda de protección
oficial de promoción
pública, en segundas
adxudicacións, vacante
no concello de Arteixo.

Uso do galego dos
centros de titularidade
pública

Uso do galego dos
centros de titularidade
privada

promoción pública, en segundas adxudicacións,
vacante no concello de Santiago de Compostela.

Instituto Galego da
Vivenda e Solo

Consellería de
Cultura, Educación
e Universidade

Consellería de
Cultura, Educación
e Universidade

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2020, da
Comisión Provincial de Vivenda da Coruña, de inicio
do proceso de selección de persoas adxudicatarias
para unha vivenda de protección oficial de
promoción pública, en segundas adxudicacións,
vacante no concello de Arteixo.

ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se
anuncia a convocatoria de axudas para a
presentación de proxectos de fomento do uso do
galego dos centros de titularidade pública de Galicia
que imparten ensinanzas regradas de niveis non
universitarios, para o curso escolar 2020/21 (código
de procedemento PL500A).

ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se
anuncia a convocatoria de subvencións para a
presentación de proxectos de fomento do uso do
galego dos centros de titularidade privada de Galicia
que imparten ensinanzas regradas de niveis non
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universitarios, para o curso escolar 2020/21 (código
de procedemento PL500B).

Producións e
coproducións
audiovisuais de contido
cultural galego

Axencia Galega
das Industrias
Culturais

Reconocimiento del
nivel de excelencia y
los Premios a la
Calidad e Innovación
en la Gestión Pública

MINISTERIO DE
POLÍTICA
TERRITORIAL Y
FUNCIÓN
PÚBLICA

Ciberseguridad en las
pequeñas y medianas
empresas

MINISTERIO DE
INDUSTRIA,
COMERCIO Y
TURISMO

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2020 pola que
se aproban as bases para a concesión de
subvencións, en réxime de concorrencia competitiva,
a producións e coproducións audiovisuais de contido
cultural galego, e se convocan para o ano 2021
(código de procedemento CT207A).

Orden TFP/16/2021, de 11 de enero, por la que se
convocan el proceso de Reconocimiento del nivel de
excelencia y los Premios a la Calidad e Innovación en
la Gestión Pública, XIV edición.

Extracto de la Resolución de 11 de enero de 2021,
de la Fundación EOI, F.S.P., por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a
impulsar la aplicación de la ciberseguridad en las
pequeñas y medianas empresas españolas en el
marco del Programa Activa Ciberseguridad.

Publicación 15/01/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicado
s/2021/20210115/AnuncioG1097281220-0001_gl.pdf
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Transformación digital
de la industria
española en el marco
del Proyecto "Industria
Conectada 4.0"

MINISTERIO DE
INDUSTRIA,
COMERCIO Y
TURISMO

Extracto de la Resolución de 12 de enero de 2021,
de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se amplía el
plazo de presentación de solicitudes para la
concesión de ayudas dirigidas a impulsar la
transformación digital de la industria española en el
marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0"

Publicación 16/01/2021
https://www.boe.es/boe/dias/2021/0
1/16/pdfs/BOE-B-2021-1480.pdf

