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BOE 

RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2013, da Secretaría de Estado de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria correspondente ao ano 
2013 do procedemento para a concesión de axudas a infraestruturas e equipamento científico-
técnico do Subprograma estatal de infraestruturas científicas e técnicas e equipamento. BOE 
Núm. 313 Martes, 31 de decembro de 2013 Páx. 107222-107238. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13831.pdf 

RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2013, da Secretaría de Estado de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria, correspondente ao ano 
2013, de diversas actuacións contempladas no Subprograma Estatal de Formación e no 
Subprograma Estatal de Incorporación, do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa 
Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de 
Innovación 2013-2016. BOE Núm. 313 Martes, 31 de decembro de 2013 Páx. 107239-107295. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13832.pdf 

REAL DECRETO 1050/2013, do 27 de decembro, polo que se regula o nivel mínimo de 
protección establecido na Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía 
Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia. BOE Núm. 313 Martes, 31 de 
decembro de 2013 Páx. 107120-107127. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13810.pdf 

REAL DECRETO 1051/2013, do 27 de decembro, polo que se regulan as prestacións do Sistema 
para a Autonomía e Atención á Dependencia, establecidas na Lei 39/2006, do 14 de decembro, 
de Promoción da Autonomía Persoal y Atención ás persoas en situación de dependencia. BOE 
Núm. 313 Martes, 31 de decembro de 2013 Páx. 107128-107142. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13811.pdf 

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para favorecer a mobilidade de 
profesores visitantes e de estudantes en ensinanzas universitarias oficiais de máster e 
doutorado desenvolvidos conxuntamente por universidades francesas e españolas para o 
curso académico 2014-2015. BOE Núm. 310 Venres, 27 de decembro de 2013 Páx. 105637-
105655. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13680.pdf 

ORDE SSI/2419/2013, do 16 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras para a 
concesión de becas de formación no Observatorio Estatal de Violencia sobre a Muller e se 
convocan as correspondentes ao período 2014-2015. BOE Núm. 307 Martes, 24 de decembro 
de 2013 Páx. 104544-104561. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13588.pdf 

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se conceden os premios de carácter estatal, para o ano 
2012, para centros docentes que desenvolvan boas prácticas dirixidas ao alumnado que 
presenta necesidades educativas especiais e para os centros que as dirixen á compensación do 



alumnado que se encontra en entornas sociais desfavorables. BOE Núm. 305 Xoves, 20 de 
decembro de 2012 Páx. 86370-86371. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15362.pdf 

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se resolve a convocatoria de subvencións a entidades 
privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas a favorecer a utilización das 
tecnoloxías da información e da comunicación por parte do alumnado que presente 
necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade durante o curso escolar 2012-
2013. BOE Núm. 305 Xoves, 20 de decembro de 2012 Páx. 86372-86376. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15363.pdf 

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se resolve a convocatoria de subvencións a entidades 
privadas sen fins de lucro parala realización de actividades dirixidas á atención do alumnado 
con necesidade específica de apoio educativo e á compensación do alumnado que se encontra 
en entornas sociais desfavorables durante o curso escolar 2012-2013. BOE Núm. 305 Xoves, 20 
de decembro de 2012 Páx. 86379-86383. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15365.pdf 

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se resolve a convocatoria de subvencións a entidades 
privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas á atención educativa de 
persoas adultas que presenten necesidades educativas especiais durante o curso escolar 2012-
2013. BOE Núm. 305 Xoves, 20 de decembro de 2012 Páx. 86384-86388. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15366.pdf 

RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se corrixen erros na do 7 de setembro, pola que se 
conceden subvencións para a mobilidade de estudantes universitarios "Séneca" para o curso 
académico 2012-2013. BOE Núm. 305 Xoves, 20 de decembro de 2012 Páx. 86389. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15367.pdf 

RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se corrixen erros na do 16 de novembro de 2012, 
complementaria ás do 7 de setembro e 5 de outubro de 2012, polas que se conceden 
subvencións para a mobilidade de estudantes universitarios "Séneca" para o curso académico 
2012-2013. BOE Núm. 305 Xoves, 20 de decembro de 2012 Páx. 86390. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15368.pdf 

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros 
educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2013-2014. BOE 
Núm. 304 Mércores, 19 de decembro de 2012 Páx. 86256-86267. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/19/pdfs/BOE-A-2012-15329.pdf 

RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se abonan anticipos ás entidades colaboradoras, 
correspondentes ás axudas para bolsas e contratos do subprograma de formación de 
profesorado universitario no marco do Estatuto do persoal investigador en formación. BOE 
Núm. 303 Martes, 18 de decembro de 2012 Páx. 86036-86038. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/18/pdfs/BOE-A-2012-15279.pdf 



RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se conceden axudas para estancias breves en España e 
no estranxeiro a persoal investigador en formación do programa de formación de profesorado 
universitario. BOE Núm. 303 Martes, 18 de decembro de 2012 Páx. 86039-86054. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/18/pdfs/BOE-A-2012-15280.pdf 

RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se concede o traslado temporal a un centro no 
estranxeiro a persoal investigador en formación, do programa de formación de profesorado 
universitario. BOE Núm. 303 Martes, 18 de decembro de 2012 Páx. 86063-86065. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/18/pdfs/BOE-A-2012-15283.pdf 

ORDE ECD/2708/2012, do 30 de novembro, pola que se acorda compensar ás universidades os 
prezos públicos por servizos académicos correspondentes aos alumnos bolseiros do curso 
2011-2012. BOE Núm. 303 Martes, 18 de decembro de 2012 Páx. 86067-86069. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/18/pdfs/BOE-A-2012-15285.pdf 

ORDE ECD/2709/2012, do 30 de novembro, pola que se acorda compensar ás universidades 
públicas pola redución dos prezos públicos por servizos académicos correspondentes aos 
estudantes pertencentes a familias numerosas de tres fillos, do curso académico 2011-2012. 
BOE Núm. 303 Martes, 18 de decembro de 2012 Páx. 86070-86071. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/18/pdfs/BOE-A-2012-15286.pdf 

RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria do ano 2013 para a 
concesión das axudas correspondentes ao Programa Nacional de Redes - subprograma 
INNFLUYE, dentro da liña instrumental de articulación e internacionalización do sistema, no 
marco do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación 
Tecnolóxica, 2008-2011. BOE Núm. 297 Martes, 11 de decembro de 2012 Páx. 84932-84946. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/11/pdfs/BOE-A-2012-15014.pdf 

RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se fixa o procedemento e prazo de presentación de 
solicitudes de avaliación da actividade investigadora á Comisión Nacional Avaliadora da 
Actividade Investigadora. BOE Núm. 292 Mércores, 5 de decembro de 2012 Páx. 83752-83757. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/05/pdfs/BOE-A-2012-14836.pdf 

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2012, da Dirección Xeral de Investigación Científica e 
Técnica, pola que se publican as axudas concedidas na convocatoria 2012 do Subprograma de 
Formación de Persoal Investigador, no marco do Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desenvolvemento  e Innovación Tecnolóxica 2008-2011. BOE Núm. 291 Martes, 4 de 
decembro de 2012 Páx. 83635-83658. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/04/pdfs/BOE-A-2012-14809.pdf 

 

 

  



DOG 

LEI 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia. DOG Núm. 249 Martes, 31 de 
decembro de 2013 Páx. 52521-52585. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131231/AnuncioC3B0-261213-0001_gl.pdf 

DECRETO 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede galega de atención temperá. 
DOG Núm. 244 Luns, 23 de decembro de 2013 Páx. 49324-49344. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131223/AnuncioCA05-101213-0002_gl.pdf 

ORDE do 18 de decembro de 2013 pola que se fai pública a resolución de axudas, en réxime de 
concorrencia competitiva, para a realización de estudos universitarios durante o curso 
2013/2014 nas universidades do Sistema universitario de Galicia. DOG Núm. 244 Luns, 23 de 
decembro de 2013 Páx. 49347-49389. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131223/AnuncioG0164-191213-0001_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2012 pola que se adxudican as axudas da Orde do 12 de 
setembro de 2012, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de 
concorrencia competitiva, das axudas correspondentes á prórroga do Programa Isidro Parga 
Pondal (nova adxudicación do ano 2009), no marco das accións de formación de investigadores 
do Programa de recursos humanos do Plan galego de investigación, desenvolvemento e 
innovación tecnolóxica-Incite (2006-2010) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. 
DOG Núm. 241 Mércores, 19 de decembro de 2012 Páx. 47196-47199. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121219/AnuncioG0164-121212-0001_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2012 pola que se adxudican as axudas para prórrogas do 
Programa Isidro Parga Pondal (adxudicación do ano 2009), correspondentes a contratos de 
investigadores en centros de investigación alleos ao Sistema universitario de Galicia (SUG), 
previstas na Resolución do 7 de agosto de 2012 (Diario Oficial de Galicia número 158, do 21 de 
agosto), pola que se convocan accións de formación de investigadores do Plan galego de 
investigación, innovación e crecemento 2011-2015, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, 
no marco do programa operativo FSE 2007-2013. DOG Núm. 237 Xoves, 13 de decembro de 
2012 Páx. 46601-46604. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121213/AnuncioG0198-051212-0001_gl.pdf 

ORDE do 28 de novembro de 2012 pola que se procede á ampliación dos importes para o 
financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e 
material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación 
primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con 
fondos públicos, no curso escolar 2012/13. DOG Núm. 233 Venres, 7 de decembro de 2012 
Páx. 46015. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121207/AnuncioG0164-031212-0002_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2012 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao 
abeiro da Orde do 5 de xuño de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras e a 
convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia 
durante os anos 2012 e 2013 de programas integrados para o emprego (Diario Oficial de 
Galicia número 109, do 8 de xuño de 2012). DOG Núm. 233 Venres, 7 de decembro de 2012 
Páx. 46016-46017. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121207/AnuncioCA05-281112-0003_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2012, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola 
que se lle dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2011 



pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de 
subvencións para a realización de actividades de información, orientación e busca de emprego 
(Diario Oficial de Galicia número 7, do 11 de xaneiro de 2012). DOG Núm. 233 Venres, 7 de 
decembro de 2012 Páx. 46018-46022. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121207/AnuncioCA05-281112-0002_gl.pdf 

 


