Andaina
Boletín periódico informativo

Nº; 02 febreiro/16 www.concellodemoeche.com

Concello de Moeche. San Ramón s/n. San Xoán 15563 Moeche. A Coruña • Telf: 981 404 006 • correo@moeche.es

CULTURA, ENSINO
e MOCIDADE
ACTIVIDADES NO INVERNO
Logo dun outono cheo de actividades,
iniciamos o inverno coa celebración do
Entroido, que chega este ano moi cedo,
e con algunha actividade máis para os
pequenos, para a sáude…

DÍA DE
ROSALÍA
DE CASTRO
Un poema e
unha flor, na
túa Biblioteca

ENTROIDO 2016

O vindeiro 9 de febreiro, festivo local, celebraremos o Entroido no
pavillón municipal cunha festa de disfraces organizada polo Concello
de Moeche e coa colaboración activa da ANPA do CEIP San Ramón.
Haberá inchables, obradoiros de maquillaxe, música e desfile de
disfraces.
O desfile de disfraces será valorado por un xurado, cuxa decisión será
inapelable, e que estará formado por cinco persoas, un representante
do A.D.C. Moeche (fútbol), a Asociación Ecuestre 23 de abril, a
Escudería Moeche, a técnica municipal e a concelleira de Cultura.

O 24 de febreiro
é o Día de Rosalía de Castro,
a escritora máis
universal da nosa
literatura e unha
das máis destacadas na poesía
internacionais. A
súa obra foi traducida a varias
linguas como xaponés, francés,
alemán, ruso, etc.
Para conmemorar a súa figura e afondar na
súa obra, a todos os veciños e veciñas que
visiten as novas instalacións da Biblioteca
municipal, situadas no soto da Casa do Concello, o 24 de febreiro recibirán un agasallo
conmemorativo da obra rosaliana e unha
flor (ata fin de existencias).
Contaremos coa visita do alumnado do CEIP
San Ramón, que fará unha lectura colectiva
de poémas.
Data: 24 de febreiro Hora: 09.30 a 14.30.
Lugar: Biblioteca municipal.

ENSINO E MEDIO AMBIENTE

FEIRA DO QUEIXO DE MOECHE

Obradoiros sobre a elaboración de
trampas para as velutinas

13 / marzo / 2016

Data: 1 marzo (en horario escolar) Lugar: CEIP San Ramón
Todos e todas, nenos e nenas e non tan nenos, debemos coñecer o que podemos
facer para limitar a presenza das velutinas e frear a súa expansión, de aí que o
persoal da Casa do Mel, con ampla experiencia sobre os efectos desta praga, se
achegue ao noso Concello para ofrecerlles aos máis novos un obradoiro de elaboración de trampas para as velutinas e sensibilizalos dun problema grave para o entorno en que viven.

SANIDADE
FORMACIÓN EN SAÚDE: A FISIOTERAPIA DA ZONA PÉLVICA
Charla impartida pola fisioterapeuta Sara Iglesias
Data: 19 de febreiro de 2016 Hora 19.00 h Lugar: Casa do Concello.
Inscrición: 981 404 006 ou en correo@moeche.es
Entrada gratuíta.
Os músculos da zona pélvica son os encargados de cerrar a pelve pola parte inferior, aseguran a continencia e manteñen no
seu sitio os órganos pélvicos coma vexiga, útero, recto e uretra. A fisioterapia da zona pélvica trata patoloxías que dificultan
o día a día, como a incontinencia urinaria, os prolapsos, as dores na pelve e baixo abdome, a incontinencia fecal ou o
estreñimento.
A quen vai dirixido? Tanto a mulleres como a homes de calquera idade. Estas patoloxías son máis frecuentes tras os partos
e na menopausia nas mulleres; e despois da cirurxía de próstata nos homes.

PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO
Obradoiro de memoria
Datas: os venres. Hora: 16.00 a 19.00 h Lugar: Biblioteca municipal (Casa do
Concello).
Como dende hai anos se vén facendo, o Concello imparte clases, durante
todo o curso escolar, dirixidas a persoas maiores.Este programa comprende
exercicios específicos para a estimulación das capacidades cognitivas,
animación á lectura, mellora da expresión escrita e a ortografía, algo de
información da actualidade, cultura xeral, traballo con números e pasatempos
de carácter intelectual.
E, ao rematar, café e conversa !!!
A matrícula está aberta durante todo o curso, basta con chamar ao 981 404
006 para poder apuntarse.

NOVO LOCAL PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL

Desde o Concello estamos preparando a celebración da I Feira do Queixo
co obxectivo de dinamizar o recinto feiral e conseguir que Moeche sexa un
referente no mundo do queixo galego, como xa o son outros concellos.
Celebrarase o domingo 13 de marzo no recinto feiral de San Ramón. Co fin de
organizar este evento, a Xunta de Goberno Local aprobou as bases que regulen
a participación de
produtores e vendedores do concello e doutras zonas, non só de queixo, senón tamén de mel e pan.
Estas bases pódense consultar na web municipal www.concellodemoche.es ou ben recollelas na Casa do Concello.
Poderán participar na feira os produtores ou vendedores de calquera tipo de queixo, ou requeixo, de calquera zona do país.
Admitirase tamén a participación de produtores e vendedores de mel e pan artesanal sempre que estes procedan do Concello
de Moeche ou da súa área de influencia.
As persoas interesadas en participar deberán solicitar ao Concello de Moeche a súa admisión, empregando o formulario que
se anexa a estas bases, antes do 25 de febreiro de 2016. As persoas participantes deberán contar cun rexistro sanitario. O
Concello de Moeche comprométese a publicar a lista de admitidos o 29 de febreiro de 2016 na súa páxina web.
Haberá un espazo de degustación dos queixos participantes na feira e un pequeno servizo de bar para esta degustación.
Nas bases recolleranse os requisitos para aquelas entidades sen fin de lucro ou establecementos de hostalería que desexen
atender este espazo.
Organiza: Concello de Moeche.
Colabora: Deputación da Coruña.

DESENVOLVEMENTO RURAL E PARTICIPACIÓN VECIÑAL
ASEMBLEAS VECIÑAIS
Nos pasados meses de outubro e novembro realizáronse as primeiras asembleas veciñais, cunha participación maior da
esperada, xa que era a primeira vez que se celebraban, o que permite continuar e dinamizar o proceso participativo.
Máis alá das demandas e propostas para atender as necesidades municipais, a participación veciñal é un bo espazo para
debater e dialogar sobre asuntos da vida do concello, de como podemos contribuír a facer concello entre todos e todas, como
chegar a acordos en temas polémicos, son espazos de reunión en que podemos coñecer a realidade e funcionamento da
Administración local.
Destas asembleas saíron un total de 116 propostas. E sumando as que nos fixeron veciños que non puideron asistir a ditas
asembleas, xuntamos un total de 134 propostas. Porcentaxe da participación veciñal nas asembleas de cada parroquia:
ASEMBLEAS VECIÑAIS 2015
SAN XOÁN

LABACENGOS

ABADE

SANTA CRUZ

SAN XURXO

8’28%

11’00%

6’17%

10’52%

11’86%

As responsables municipais, apoiadas das técnicas, analizáronas e ordenáronas por prioridade. Algunhas propostas tiveron
que ser rexeitadas por non encaixar nos criterios expostos nas asembleas ou non seren de competencia municipal.

Desde comezos de ano a Biblioteca Municipal está situada no soto da Casa do Concello e contará cunha nova aula informática
ampliada.
Adquisicións recentes na biblioteca municipal.
A tribo ten catro ríos – Manuel María, Acuario – María Canosa, Patente de Corso – Rafa Villar,
El regreso de Catón – Matilde Asensi, De remate – Héctor Cajaraville, Europa express – Andrea Maceiras,
El último adios – Kate Morton, La chica del tren – Paula Hawkins, Los besos en el pan – Almudena Grandes,
La ladrona de libros – Markus Zusak, La guerra civil contada a los jovenes – A. Pérez Reverte,
Los juegos del hambre – Suzanne Collins, Diario e Greg Nº 10 – Jeff Kinney, Diairo de Nikkinº 8 – Rachel Renée Russell,
Rescate en el reino de la fantasía. Noveno viaxe – Gerónimo Stilton
A partir do 1 de marzo estará plenamente en funcionamento e entre as novidades coas que contará será o SERVIZO DE
PRÉSTAMO DE DVD. Ademais das adquisicións bibliográficas, ofrecerá tamén películas para o préstamo a todos as persoas
usuarias.
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A maioría das propostas centráronse no estado das estradas municipais, forestais e provinciais, a precaria seguridade
viaria por falta de sinais, espellos, barreiras, a falla de limpeza das marxes, a situación de puntos de luz, o mantemento dos
locais sociais así como a falla deles nalgunhas das parroquias, o estado das instalacións deportivas, o estado das pistas tras
a corta da madeira, a prestación do servizo de axuda ao fogar, o cobro da taxa de saneamento, o estado dos lavadoiros, a
limpeza das parcelas próximas ás vivendas, aproveitamento do castelo, zonas de aparcadoiros e un longo etc.
Algunhas demandas e propostas xa se foron acometendo nos meses de novembro e decembro. Aqueloutras que teñen
un maior custo foron incluidas en gran parte no Plan de obras e servizos e no Plan de Acción Social. Moitas outras irán
acometéndose ao longo do ano conforme aos criterios expostos nas asembleas, de tal forma que a xestión do Concello
responda á participación veciñal.

O CONCELLO DE MOECHE APROBA O ORZAMENTO MUNICIPAL DO ANO 2016

CULTURA, DEPORTES E ENSINO

ESTADO DE GASTOS

1
2

3
4
5
6
7
8

Denominación
Operación correntes
Gastos de persoal (salarios, Mútua e Seguridade Social)
Gastos correntes bens e servizos (luz pública, subministro de auga domicilios, recollida
do lixo, Sogama, gasóleo, mantemento maquinaria e vehículos, escola, edificios públicos,
avarías, actividades deportivas, culturais e festivas,limpeza escola e outros edificios, material
informático, etc.)
Gastos financeiros
Transferencias correntes (becas, convenios entidades ensino, deportivas, culturais,
subvencións entidades, axudas festas parroquiais)
Fondo de continxencia e imprevistos
Operacións de capital
Investimentos reais (obras e proxectos)
Transferencias de capital
Activos financeiros
TOTAL ORZAMENTO GASTOS

Importe

AXUDAS ÁS ENTIDADES MUNICIPAIS

382.580,00
496.350,00

A Xunta de Goberno o 23 de decembro de 2015 aprobou a proposta aprobada por
unanimidade pola Comisión de Valoración das axudas para as actividades e funcionamento
das entidades sen fin de lucro do Concello de Moeche e realizada de conformidade coas
bases destas axudas.

2.000,00

Esta Comisión estivo composta pola alcaldesa, Beatriz Bascoy, pola concelleira de Cultura
e Deportes, Iria Couce, o representante do grupo municipal do BNG, Magín Lago, a
representante do grupo municipal do PP, Rocío Luaces, a técnica municipal de cultura,
Pilar Pazo e a técnica de deportes Silvia Lamas.

44.600,00
5.000,00
495.550,00
0,00
25.000,00
1.451.080,00

ESTADO DE INGRESOS
Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8

Denominación
Operación correntes
Impostos directos
Impostos indirectos
Taxas, prezos públicos e outros
Transferencias correntes
Ingresos patrimoniais
Operacións de capital
Venda de investimentos reais
Transferencias de capital
Activos financeiros

Apróbanse partidas destinadas a convenios e axudas a entidades culturais, deportivas e veciñais, así como convenios coa
ANPA do CEIP San Ramón, co Club de Fútbol e a Escudería Moeche e mantéñense os xa existentes para a organización da
Feira do 23 de abril e do Festival Irmandiño.
Créase unha partida para emerxencias sociais e incrementan os recursos destinados ao servizo de axuda ao fogar. En materia
de promoción económica destínase unha partida para a celebración dalgunha feira monográfica que potencien o recinto
feiral.

ECONOMÍA E FACENDA

Capítulo

A investimentos de obras destínase un 34.15%,do orzamento (495.550€) dos que un 11,1% son recursos propios do
Concello e o restante achegas da Deputación da Coruña. As cantidades destinadas a investimentos responden principalmente
ás obras e reparacións demandadas polos veciños e veciñas nas asembleas veciñais celebradas en outubro.
En materia de educación, cultura e deporte, dáse un aumento dun 25% das partidas destinada a axudas ao estudo, pasa
de 12.000 a 15.000, €, e das partidas xerais para actividades socio-culturais. En materia de emprego e persoal a creación
dunha bolsa de emprego que permita cubrir as baixas e vacacións dos operarios municipais.

As subvencións destinadas ás entidades veciñais, deportivas, educativas e culturais do
concello ascenderon a un toal de 5000 euros para todas.

RESOLUCIÓN DAS AXUDAS A FAMILIAS PARA O ESTUDO E O TRANSPORTE
Este curso o número de solicitudes presentadas polos veciños aumentou
notablemente. Este incremento avala o sistema de difusión ofrecido mediante
escrito enviado aos domicilios dos menores de 25 anos así como nas redes sociais.
Sen embargo, obrigou a reducir as contías recibidas por cada beneficiario xa que
a partida consignada no orzamento municipal de 2015 era de 12.000 €. Co fin de
atender este incremento no 2016 asígnanse 15.000€ para estas axudas.

Importe
Anualidade

264.500,00
12.000,00
188.880,00
495.700,00
10.500,00
14.000,00
440.500,00
25.000,00

TOTAL ORZAMENTO INGRESOS

1.451.080,00

O orzamento municipal para o ano 2016 foi aprobada en sesión do 29 de decembro, cos cinco votos a favor do Grupo
Municipal do BNG e dúas abstencións do Grupo municipal do PP.
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Axudas ao estudo concedidas Axudas ao transporte concedidas

2014

56

16

2015

69

25

BENESTAR SOCIAL
Prestación do servizo de axuda ao fogar
os festivos, sábados e domingos
O Concello de Moeche prestará a partir do 8 de febreiro o servizo de axuda ao fogar tamén os festivos, sábados e domingos
tal e como establecía a lexislación vixente. Esta ampliación afectará ás persoas que teñan recoñecida a dependencia por parte
da Xunta de Galicia.
O número de usuarios e usuarias do servizo de axuda ao fogar medrou nestes cinco últimos meses, pasando de 15 a 26
usuarios do servizo. Este incremento, de case o dobre, evidencia a necesidade do servizo.
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Por isto é importante que todas aquelas persoas que consideren necesario solicitar a axuda de dependencia, se poñan en
contacto ca traballadora social do Concello para iniciar os trámites e ir creando unha lista de persoas solicitantes co fin de
estender o servizo de axuda ao fogar especialmente na liña de dependencia.

Outras axudas
Tarxeta benvida para familias con fillos e fillas nados en 2016.
As familias que teñan un novo fillo ou filla entre o 1 de xaneiro e o 21 de decembro de 2016 ou ben adopten un menor dun
ano nese período poden optar a unha axuda económica que se regula na Orde do 22 de decembro de 2015 pola que se
establecen as bases reguladoras para a obtención da tarxeta de benvida para familias con fillas e fillos nados no ano 2016.
O prazo para presentar a solicitude é de DOUS MESES desde o día seguinte ao de nacemento ou adopción. Se desexa
información, pode solicitarse nos servizos sociais municipais.
Prestación económica por fillos ou fillas menores de 3 anos
No Diario Oficial de Galicia do 27 de xaneiro publícanse as bases polas que se rexe a concesión da prestación económica de
pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o 2016.
Están destinadas para as familias con nenos ou nenas nacidas entre o 2/01/2013 e o 1/01/2016, inclusive, e para familias
con fillas ou fillos adoptados ou acollidos entre o 31/12/2014 e o 31/12/2015.
Prazo de solicitude: do 28 de xaneiro ao 7 de marzo (ambos os dous incluídos).
Se desexa máis información, pode consultala no DOG núm. 17 do 27 de xaneiro de 2016, ou ben nos servizo sociais do
Concello.
Axudas de emerxencia para evitar cortes de subministración eléctrica
ás persoas economicamente máis vulnerables.
No Diario Oficial de Galicia do pasado 31 de decembro publícanse as bases reguladoras para conceder axudas de tipo urxente
para evitar cortes de subministración eléctrica ás persoas máis vulnerables economicamente.
A finalidade desta convocatoria é o pagamento da factura eléctrica ás persoas economicamente máís vulnerables cun limite
máximo de 200 euros ao ano por solicitude e de dúas facturas ao ano, en caso de facturación mensual, e unha se é
facturación bimensual.
Prazo solicitude: ata o 15 de novembro de 2016
Se desexa mais información pode solicitala nos servizos sociais municipais.

DESEVOLVEMENTO LOCAL e PARTICIPACIÓN VECIÑAL
OBRAS INCLUIDAS NO PLAN DE SERVIZO E OBRAS
(POS) E NO PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS)
O Plan de servizo e obras, POS 2016, e o novo Plan de Acción Social que a Deputación da Coruña adxudicou para o ano 2016
ao Concello de Moeche ascenden a 287.302,74€, que se destinan a obras e gastos xerais (iluminación pública).
As obras que se van realizar ao abeiro destes plans responden ás demandas recollidas nas asembleas veciñais:

Obras incluídas no Plan de servizos e obras POS 2016 no Pleno do Concello de Moeche o pasado
15 de decembro.
1 Camiño de Trieiro.
2 Camiños accesos
a San Xiao.
3 Pista da Pontenova.
4 Pista de Abade (Trieiro) a
Labacengos (Lavandeira).
5 Camiño acceso
núcleo no Liboreiro.
6 Reparación cuberta
graderio campo de fútbol.
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Obras incluídas no PAS, Plan de acción social.
1 Reordenación e mellora dos exteriores do colexio San Ramón.
2 Acondicionamentos e melloras na área recreaticva de
Sotuo Grande, pisicna e no contorno do castelo.
3 Camiño de San Ramón a Balocos (San Xoan).
4 Camiño de acceso a Seoane (San Xoán).
5 Pista da Vila e cunetas Requiá (San Xurxo).
6 Camiños de Vigo - Casalousada e (San Xoán).

Información das entidades municipais
A.VV. Labacengos
FESTA DO ENTROIDO
Entroido en Labacengos 6 / febreiro / 2016 Hora: a partir das 14.30 Lugar: nave do
Ventoeiro
Xantar de Entroido e baile amenizado por Carlos Mera DJ
Concurso de disfraces
Información e inscrición no tfno. 606 729 038

Obradoiros de coidados persoais e beleza.
Impartidos por Isabel Caneiro, esteticistas.
Inscrición gratuíta. Grupos reducidos de 6 persoas.
Información e reserva de praza no 606 729 038.
Obradoiro de coidado facial.
Data: 12 / febreiro. Hora:17.00. Lugar: Local social de Abade.
Obradoiro de Automaquillaxe.
Data: 17 / febreiro. Hora: 17.00. Lugar: Local social de Abade.
Obradoiro de coidado de mans e unllas.
Data: 17 / febreiro. Hora: 17.00. Lugar: Local social de Abade.

A. VV. Val de Moeche
FESTA DO ENTROIDO
Entroido en San Xurxo 13 / febreiro / 2016 Hora: a partir das 14.00
Lugar: Local do Pereiro. Xantar de Entroido, baile de disfraces e música.
Información e inscrición no tfno. 659 759 884 ou no 696 944 914

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE
Axudas e subvencións
Informamos das diferentes axudas e subvencións publicadas recentemente no Diario Oficial de Galicia. De necesitar unha
copia, pódese solicitar no Concello ou ben baixala das ligazóns que se indican.
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Gandería e agricultura
DOG nº 239, do 16/12/2015 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia:
Orde do 04/12/2015 da Consellería do Medio Rural pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións polo sacrificio
obrigatorio de gando en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación de enfermidades dos animais. Persoas
beneficiarias: titulares de gando afectado. Prazo de solicitude: 30/11/2016.
Resolución do 16/12/2015 do IGAPE pola que se aproban as bases reguladoras das liñas de apoio ao acceso e adecuación dofinanciamento das
explotacións leiteiras. Prazo de solicitude: entre o 04/01/2016 e o 31/10/2016
Orde do 29/12/2015 da Consellería do Medio Rural pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas de compensacións
complementarias e axudas para a reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio
de gando. Ámbito temporal: do 31/12/2015 ata o 30/11/2016

DOG nº 246, do 28/12/2015 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia:
Orde do 23/12/2015 da Consellería do Medio Ambiente pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo
lobo. Ámbito temporal: 01/10/2015 e 30/09/2016
Orde de 29 de xaneiro de 2016 poal que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricutura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao
Sistema integrado de xestión e control. Prazo solicitude : do 1/02/2016 ao 30/04/ 2016
Orde do 23/12/2015 da Consellería do Medio Rural pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para apoio ao investimentos nas
explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas
explotacións. Prazo de solicitude: entre o 18/01/2016 e o 18/03/2016.

Forestal
DOG nº 244, do 23/12/2015 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia:
Orde do 10/12/2015 da Consellería do Medio Rural pola que se convocan as axudas para constituír e iniciar a actividade de sociedades de fomento
forestal (Sofor). Prazo de solicitude: 15/03/2016.
Resolución do 23/12/2015 do INEGA pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas
infraestruturas para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa destinadas a particulares. Empresas e autónomos: emprego, aforro enerxético,
financiamento.

Emprego
DOG nº 247, do 29/12/2015 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia:
Orde do 28/12/2015 da Consellería de Economía pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo
para o inicio da actividade e aceso ó financiamento. Ámbito temporal: do 01/10/2015 ata o 30/09/2016. Persoas beneficiarias: persoas desempregadas,
que se constitúan en traballadoras autónomas
Resolución do 16/12/2015 do INEGA pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas,
implantación de sistemas de xestión, mobilidade con combustibles alternativos e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores
industria e servizos. Prazo de solicitude: 45 días naturais dende o 15/01/2016
Resolución do 23/12/2015 do INEGA pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións subvencións para a creación, mellora e ampliación
de pequenas infraestruturas para proxectos de enerxías renovables (xeotérmica, aerotérmica e solar térmica). Persoas beneficiarias: empresas, concellos
e persoas particulares. Prazo de solicitude: 1 mes dende o 15/01/2016
Resolución do 16/12/2015 do IGAPE pola que se aproba as bases reguladoras do programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo
corrente) das pemes. Prazo de solicitude: entre o 04/01/2016 e o 31/10/2016
Resolución do 28/12/2015 do IGAPE pola que se aproba as bases reguladoras das axudas aos investimentos en equipamentos produtivos cun
orzamento subvencionable superior a 50.000 €. Beneficiarias: pemes. Prazo de solicitude: entre o 04/01/2016 e o 16/12/2016

DOG nº 248, do 30/12/2015 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia:
Orde do 29/12/2015 da Consellería de Economía pola que se establecen as bases reguladoras do programa de axudas a persoas traballadoras
autónomas pola contratación indefinida de persoas. Ámbito temporal: do 01/10/2015 ata o 30/09/2016
Orde do 29/12/2015 da Consellería de Economía pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación das persoas
mozas inscritas no sistema nacional de garantía xuvenil. Ámbito temporal: do 01/11/2015 ata o 30/09/2016
Orde do 29/12/2015 da Consellería de Economía pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para a promoción do emprego
autónomo das persoas novas inscritas no sistema nacional de garantía xuvenil. Ámbito temporal: do 31/12/2015 ata o 30/09/2016
Orde do 29/12/2015 da Consellería de Economía pola que se establecen as bases reguladoras do programa de promoción da integración laboral
das persoas con discapacidade na empresa ordinaria, e do programa de emprego con apoio, como medida de fomento do emprego de persoas con
discapacidade no mercado de traballo. Ámbito temporal: do 01/10/2015 ata o 30/09/2016

Particulares
DOG nº 249, do 31/12/2015 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia:
Orde do 28/12/2015 da Consellería de Economía para a concesión de subvencións relativa ao Plan Renove de fiestras.
Orde do 28/12/2015 da Consellería de Economía para a concesión de subvencións para a rehabilitación con granito das fachadas de edificacións de
vivenda existentes. Prazo de solicitude: 20/01/2016 ao 20/04/2016
Orde do 28/12/2015 da Consellería de Economía para a concesión de subvencións para a renovación de fachadas e cubertas de lousa. Prazo de
solicitude: 20/01/2016 ao 20/04/2016
Orde do 28/12/2015 da Consellería de para a concesión de subvencións para a renovación de cubertas con tella cerámica. Prazo de solicitude:
20/01/2016 ao 20/04/2016
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