
NOVIDADES LEXISLATIVAS 

XULLO DE 2014 

 

DOG 

ORDE do 16 de xullo de 2014 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de 
bolsas destinadas aos/as estudantes universitarios/as que participan en programas de 
mobilidade con países extracomunitarios no curso 2014/15. DOG Núm. 140 Xoves, 24 de xullo 
de 2014. Páx. 32343-32356. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140724/AnuncioG0164-160714-0007_gl.pdf 

BOE 

RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria, correspondente ao ano 
2014, de diversas actuacións contempladas no Subprograma Estatal de Formación e no 
Subprograma Estatal de Mobilidade, 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. 172 Mércores, 16 de xullo de 2014. Páx. 56378-56395. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/16/pdfs/BOE-A-2014-7555.pdf 

RESOLUCIÓN do 18 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación, pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes 
correspondentes á convocatoria 2014 de diversas actuacións contempladas no Subprograma 
Estatal de Formación e no Subprograma Estatal de Mobilidade, 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. 177 Martes, 22 de xullo de 2014. 
Páx. 58728. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7768.pdf 

RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se convocan subvencións para proxectos de cooperación 
interuniversitaria con Brasil e para a renovación de proxectos concedidos na anterior 
convocatoria. BOE Núm. 178 Mércores, 23 de xullo de 2014. Páx. 58855-58879. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/23/pdfs/BOE-A-2014-7814.pdf 

RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas complementarias destinadas a 
beneficiarios do subprograma de formación do profesorado universitario e se establece o 
prazo para a presentación das memorias de seguimento dos beneficiarios que pasan ao réxime 
de contrato no ano 2014. BOE Núm. 183 Martes, 29 de xullo de 2014. Páx. 60367-60384. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/29/pdfs/BOE-A-2014-8120.pdf 

RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2014, dea Secretaría de Estado de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación, pola que se modifica a do 26 de xuño de 2014, pola que se 
aproba a convocatoria para o ano 2014 do procedemento de concesión de axudas 
correspondentes ás actuacións de programación conxunta tipo COFUND, contempladas no 
Programa Estatal de I+D+I Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de 
Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 183 Martes, 29 de 
xullo de 2014. Páx. 60404-60405. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/29/pdfs/BOE-A-2014-8125.pdf 



REAL DECRETO 591/2014, do 11 de xullo, polo que se regulan os procedementos 
administrativos relativos ao recoñecemento da compensación dos custes de escolarización 
previstos no apartado 4 da disposición adicional trixésimo oitava da Lei Orgánica 2/2006, do 3 
de maio, de Educación. BOE Núm. 184 Mércores, 30 de xullo de 2014. Páx. 60494-60501. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8137.pdf 

REAL DECRETO 592/2014, do 11 de xullo, polo que se regulan as prácticas académicas externas 
dos estudantes universitarios. BOE Núm. 184 Mércores, 30 de xullo de 2014. Páx. 60502-
60511. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf 

DECRETO 77/2014, do 20 de xuño, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos 
conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o 
territorio nacional no ensino universitario para o curso 2014/15. DOG Núm. 123 Martes, 1 de 
xullo de 2014. Páx. 29520-29530. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140701/AnuncioG0164-260614-0003_gl.pdf 

ORDE do 23 de xuño de 2014 pola que se modifica a Orde do 3 de xuño de 2011 pola que se 
desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de 
educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional e se 
establece o procedemento de habilitación. DOG Núm. 126 Venres, 4 de xullo de 2014. Páx. 
29928-29930. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140704/AnuncioG0164-300614-0002_gl.pdf 

BOE 

RESOLUCIÓN do 24 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación, pola que se modifica a do 5 de novembro de 2013, pola que 
se aproba a convocatoria para o ano 2013 do procedemento de concesión de axudas 
correspondentes ao Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de 
Excelencia, Subprograma Estatal de Xeración do Coñecemento, no marco do Plan Estatal de 
Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 159 Martes, 1 de xullo 
de 2014. Páx. 50528-50529. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6910.pdf 

RESOLUCIÓN do 24 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación, pola que se modifica a do 5 de novembro de 2013, pola que 
se aproba a convocatoria para o ano 2013 do procedemento de concesión de axudas 
correspondentes ao Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación 
Orientada aos Retos da Sociedade, no marco del Plan Estatal de Investigación Científica e 
Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 159 Martes, 1 de xullo de 2014. Páx. 50530-
50531. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6911.pdf 

RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria para o ano 2014 do 
procedemento de concesión de axudas correspondentes ás actuacións de programación 
conxunta tipo COFUND, contempladas no Programa Estatal de I+D+I Orientada aos Retos da 
Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 
2013-2016. BOE Núm. 159 Martes, 1 de xullo de 2014. Páx. 50532-50548. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6912.pdf 



RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, 
pola que se convoca a concesión de axudas económicas para o desenvolvemento de proxectos 
de investigación sobre drogodependencias no ano 2014. BOE Núm. 162 Venres, 4 de xullo de 
2014. Páx. 52516-52537. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7050.pdf 

RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para a elaboración de recursos 
didácticos para a súa incorporación ás plataformas de acceso público do Ministerio de 
Educación, Cultura e Deporte. BOE Núm. 167 Xoves, 10 de xullo de 2014. Páx. 54255-54267. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7305.pdf 

RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade 
específica de apoio educativo para o curso académico 2014-2015. BOE Núm. 169 Sábado, 12 
de xullo de 2014. Páx. 54966-54978. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7403.pdf 

RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se convocan becas de colaboración de estudantes en 
departamentos universitarios para o curso académico 2014-2015. BOE Núm. 169 Sábado, 12 
de xullo de 2014. Páx. 54979-59987. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7404.pdf 

 


