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AXUDAS – SUBVENCIÓNS - PREMIOS

Premios Ejército para
el año 2021.

Proxectos de enerxías
renovables para uso
térmico e para
proxectos de enerxía
fotovoltaica

Proxectos de enerxía
solar fotovoltaica

MINISTERIO DE
DEFENSA

Axencia Instituto
Enerxético de
Galicia

Axencia Instituto
Enerxético de
Galicia

PUBLICACIÓNS EN BOLETÍNS OFICIAIS DO 18 ao 24 de XANEIRO

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de
2020, de la Jefatura del Estado Mayor del Ejército,
por la que se convocan los Premios Ejército para el
año 2021.
RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que
se convoca o procedemento de selección das
entidades colaboradoras que participarán na xestión
das subvencións para proxectos de enerxías
renovables para uso térmico e para proxectos de
enerxía fotovoltaica, destinadas a particulares, para
o ano 2021 (código de procedemento IN421N).

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que
se aproban as bases reguladoras das subvencións
para proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas
a particulares para o ano 2021 (código de
procedemento IN421O).

Publicación 18/01/2021
https://www.boe.es/boe/dias/2021
/01/18/pdfs/BOE-B-2021-1680.pdf

Publicación 18/01/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2021/20210118/AnuncioG0474
-281220-0004_gl.pdf

Publicación 18/01/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2021/20210118/AnuncioG0474
-281220-0006_gl.pdf
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Proxectos de enerxías
renovables, de uso
térmico

Proxectos de aforro e
eficiencia enerxética
nas empresas dos
sectores industria e
servizos

Agrupacións de persoal
voluntario de
protección civil

Axencia Instituto
Enerxético de
Galicia

Axencia Instituto
Enerxético de
Galicia

Vicepresidencia
primeira e
Consellería de
Presidencia,
Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que
se aproban as bases reguladoras das subvencións
para proxectos de enerxías renovables, de uso
térmico, dirixidas a particulares, para o ano 2021
(código de procedemento IN421P).

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2020 pola que
se establecen as bases reguladoras e se anuncia a
convocatoria de subvencións para proxectos de
aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos
sectores industria e servizos para o ano 2021,
cofinanciadas
polo
Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento Rexional no marco do programa
operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de
procedemento IN417Y).

ORDE do 16 de decembro de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión,
en réxime de concorrencia competitiva, de
subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de
protección civil de concellos de menos de 50.000
habitantes, mancomunidades ou agrupacións de
concellos, e se convocan para o ano 2021 (código de
procedemento PR460A).

Publicación 18/01/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2021/20210118/AnuncioG0474
-281220-0008_gl.pdf

Publicación 18/01/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2021/20210118/AnuncioG0474
-291220-0001_gl.pdf

Publicación 19/01/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicado
s/2021/20210119/AnuncioG0595171220-0004_gl.pdf
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Casas niño

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
Evitar os cortes de
subministración
eléctrica aos
consumidores
vulnerables severos en
risco de exclusión

Consellería de
Política Social

Consellería de
Política Social

Vicepresidencia
segunda e
Consellería de
Economía,
Empresa e
Innovación

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 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 do 29 de decembro de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión de
axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os
cortes de subministración eléctrica aos consumidores
vulnerables severos en risco de exclusión social, en
réxime de concorrencia non competitiva, e se
procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código

Publicación 19/01/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicado
s/2021/20210119/AnuncioG0425281220-0004_gl.pdf

Publicación 19/01/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicado
s/2021/20210119/AnuncioG0425281220-0002_gl.pdf

Publicación 20/01/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicado
s/2021/20210120/AnuncioG0596301220-0001_gl.pdf
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social

do procedemento IN414D).

Bono de alugueiro
social

Instituto Galego da
Vivenda e Solo

Conservación del
Patrimonio Histórico
Aeronáutico Español.

MINISTERIO DE
TRANSPORTES,
MOVILIDAD Y
AGENDA
URBANA

Iniciación y
consolidación de la
exportación ICEX Next

Entidades asociativas
de cooperativas,
sociedades laborais,
centros especiais de
emprego e empresas

ICEX

Consellería de
Emprego e
Igualdade

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2020 pola que
se convocan para o ano 2021, con financiamento
plurianual, as subvencións do Programa do bono de
alugueiro social (códigos de procedemento VI482A e
VI482B).

Orden TMA/1332/2020, de 23 de diciembre, por la
que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones de Fundación ENAIRE,
F.S.P., destinadas a la conservación del Patrimonio
Histórico Aeronáutico Español.
Extracto de la Resolución de 15 de enero de 2021 de
ICEX España Exportación e Inversiones E.P.E. por la
que se convoca para 2021 la concesión de
subvenciones del programa de iniciación y
consolidación de la exportación ICEX Next
ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras de subvencións
para sufragar os gastos de funcionamento das
entidades asociativas de cooperativas, sociedades
laborais, centros especiais de emprego e empresas

Publicación 20/01/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicado
s/2021/20210120/AnuncioC3Q2120121-0001_gl.pdf

Publicación 21/01/2021

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01
/21/pdfs/BOE-A-2021-876.pdf

Publicación 21/01/2021

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01
/21/pdfs/BOE-B-2021-2283.pdf

Publicación 21/01/2021

https://www.xunta.gal/dog/Publicado
s/2021/20210121/AnuncioG0599301220-0005_gl.pdf
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de inserción

Entidades
colaboradoras da Rede
Eusumo

Especialidade de
cociña do programa
Xuventude Crea

Especialidade de

de inserción e se convocan para o ano 2021 (códigos
de procedemento TR802H e TR358D).

Consellería de
Emprego e
Igualdade

Consellería de
Política Social

Consellería de
Política Social

ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión,
en réxime de concorrencia competitiva, de
subvencións ás entidades colaboradoras da Rede
Eusumo para realizar actividades de promoción e
impulso do cooperativismo e a economía social, e se
convocan para os anos 2021 e 2022 (código de
procedemento TR811A).

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020, da
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 2
de decembro de 2020 de premios e axudas para a
fase final da especialidade de cociña 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.

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020, da

Publicación 21/01/2021

https://www.xunta.gal/dog/Publicado
s/2021/20210121/AnuncioG0599301220-0007_gl.pdf

Publicación 21/01/2021

https://www.xunta.gal/dog/Publicado
s/2021/20210121/AnuncioG0425110121-0007_gl.pdf

Publicación 21/01/2021

https://www.xunta.gal/dog/Publicado
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creación de videoxogos
do programa
Xuventude Crea

Agrupacións de
defensa sanitaria
gandeira (ADSG) de
Galicia

Asociacións veciñais,
confederacións,
federacións ou unións
de asociacións de
veciños, comunidades
de usuarios de augas e
asociacións de
mulleres rurais de

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 2
de decembro de 2020 de premios da especialidade
de creación de videoxogos 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.

Consellería do
Medio Rural

Vicepresidencia
primeira e
Consellería de
Presidencia,
Xustiza e Turismo

ORDE do 30 de decembro de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras das axudas ás
entidades recoñecidas como agrupacións de defensa
sanitaria gandeira (ADSG) de Galicia e se convocan
para o ano 2021-2022 (código de procedemento
MR237B).

ORDE do 30 de decembro de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras e a convocatoria de
subvencións para o ano 2021, en réxime de
concorrencia competitiva, dentro do Plan específico
de acción comunitaria destinado a asociacións
veciñais, confederacións, federacións ou unións de
asociacións de veciños, comunidades de usuarios de
augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia

s/2021/20210121/AnuncioG0425110121-0006_gl.pdf

Publicación 21/01/2021

https://www.xunta.gal/dog/Publicado
s/2021/20210121/AnuncioG0426301220-0005_gl.pdf

Publicación 22/01/2021

https://www.xunta.gal/dog/Publicado
s/2021/20210122/AnuncioG0595301220-0006_gl.pdf
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Galicia

Establecemento de
sistemas agroforestais

Mantemento das
forestacións

(código de procedemento PR487A).

Consellería do
Medio Rural

Consellería do
Medio Rural

ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras e a convocatoria
para o ano 2021, para a concesión das primas de
mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no
marco do Programa de desenvolvemento rural de
Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes
tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016
pola que se establecen as bases reguladoras das
axudas para o establecemento de sistemas
agroforestais (código de procedemento MR674B).

ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras e a convocatoria
para o ano 2021 para a concesión das primas de
mantemento das forestacións cofinanciadas polo
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
(Feader)
no
marco
do
Programa
de
desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (código
de procedemento MR670C).

Publicación 22/01/2021

https://www.xunta.gal/dog/Publicado
s/2021/20210122/AnuncioG0426070121-0001_gl.pdf

Publicación 22/01/2021

https://www.xunta.gal/dog/Publicado
s/2021/20210122/AnuncioG0426070121-0003_gl.pdf
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