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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 26 de MARZO ao 1 de ABRIL de 2018

Luns, 26 de marzo de 2018
Subvencións ascensores
E accesibilidade

ORDE do 14 de marzo de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das
subvencións do Programa de instalación de ascensores e outros dispositivos de
accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial colectiva, nas súas vivendas dúplex
e en vivendas unifamiliares, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, con
carácter plurianual. DOGA

Curso arbitraxe consumo

RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2018 pola que se convoca un curso de
actuación normativa en materia de arbitraxe de consumo para persoal do Instituto
Galego do Consumo e da Competencia. DOGA

Martes, 27 de marzo de 2018
Axudas residentes no
Exterior

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración, pola
que se regulan e se convocan as subvencións do Programa de axudas económicas
individuais para persoas residentes no exterior para o ano 2018 (PR925A). DOGA

Axudas residentes no
Exterior
RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se
aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas
retornadas e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (PR905A). DOGA

Mércores, 28 de marzo de 2018
Curso Unión Europea

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se
convoca el 123º Curso sobre la Unión Europea. BOE

Program Rehaluga

ORDE do 14 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das
subvencións do Programa Rehaluga dirixidas ás persoas propietarias ou usufrutuarias
das vivendas en trámite de incorporación no marco do Programa de vivendas baleiras, e
se procede á súa convocatoria para o ano 2018. DOGA

Curso protección civil

RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2018 pola que se convocan cursos
descentralizados para realizar 16 edicións dun curso sobre formación en desfibrilación
semiautomática externa (DESA) para persoal das agrupacións de voluntarios/as de
protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia. DOGA
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Artes escénicas e música

RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2018 pola que se aproban as bases de
subvencións a festivais de artes escénicas e de música e se convocan para o
ano 2018. DOGA

