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LEXISLACIÓN

Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la mediación familiar.
(DOG 18.06.2001)
Decreto 25/2001, do 18 de xaneiro, polo que se regula a organización e funcionamento
do Consello Galego de Cooperativas.
(DOG 07.02.2001)
Decreto 28/2001, do 8 de febreiro, pola que se dictan medidas urxentes e extraordinarias
para garanti-lo funcionamento dos servicios mínimos esenciais na folga convocada na
empresa Transportes La Unión, S.A.
(DOG 09.02.2001)
Orde do 27 de decembro de 2000 pola que se determina o financiamento do aboamento
de cotas á Seguridade Social a traballadores que percibisen a prestación de desemprego
na súa modalidade de pagamento único e se publica o modelo normalizado de solicitude.
(DOG 09.01.2001)
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 11.01.2001)
Orde do 29 de decembro de 2000 pola que se establecen as bases que rexen as axudas
para actividades realizadas por escolas de tempo libre e se procede á súa convocatoria.
(DOG 09.01.2001)
Orde do 26 de xaneiro de 2001 pola que se establecen os créditos e a aplicación orzamentaria que financiarán a concesión de axudas e subvencións ó programa de obradoiros de emprego para o exercicio de 2001.
(DOG 05.02.2001)
Orde do 26 de xaneiro de 2001 pola que se establecen os créditos e a aplicación orzamentaria que financiarán a concesión de axudas e subvencións ó programa de obradoiros de emprego e casas de oficios para o exercicio de 2001.
(DOG 05.02.2001)
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Orde do 26 de xaneiro de 2001 pola que se regulan as axudas e subvencións para o
fomento do emprego a través dos programas de cooperación con órganos e organismos
das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de
lucro, para o exercicio do ano 2001
(DOG 06.02.2001)
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 20.04.2001)
Orde do 31 de xaneiro de 2001 pola que se regula o réxime de axudas e subvencións ás
empresas cualificadas como iniciativas locais de emprego ou como iniciativas de emprego rural.
(DOG 08.02.2001)
Orde do 1 de febreiro de 2001 pola que se establecen os programas de fomento do
emprego en empresas de economía social, para a promoción do emprego autónomo e
para a integración laboral das persoas con discapacidade en centros especias de emprego
e traballo autónomo.
(DOG 08.02.2001)
Orde do 23 de febreiro de 2001 pola que se establece un programa de apoio ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (Ibets).
(DOG 07.03.2001)
Orde do 8 de marzo de 2001 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a realización de actividades de orientación profesional para o emprego.
(DOG 16.03.2001)
Orde do 28 de marzo de 2001 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede
á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas experimentais e complementarias do Plan FIP cofinanciadas polo Fondo Social Europeo na
Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ó ano 2001.
(DOG 03.04.2001)
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 20.04.2001)
Orde do 3 de abril de 2001 pola que se convocan prestacións económicas de carácter
social para afiliados e beneficiarios do réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do mar.
(DOG 27.04.2001)
Orde do 20 de abril de 2001 pola que se dictan normas para garanti-los servicios esenciais durante a folga convocada polos representantes dos traballadores da empresa Eulen,
S.A., adxudicataria dos servicios de mantemento do Hospiral de Meixoeiro de Vigo, que
se iniciará ás 0 horas do día 2 de maio de 2001, con carácter indefinido.
(DOG 27.04.2001)
Orde do 20 de abril de 2001 pola que se dictan normas de procedemento para a xestión
das axudas previstas no Decreto 106/1994, do 21 de abril, da Xunta de Galicia e na Orde
do 5 de outubro de 1994, do Ministerio de Traballo e Seguridade Social, pola que se
regula a concesión de axudas previas á xubilación ordinaria no sistema da Seguridade
Social, a traballadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
(DOG 02.05.2001)
Orde do 27 de abril de 2001 pola que se establece o programa de incentivos á contratación indefinida con orixe en plans empresariais de incremento da estabilidade laboral.
(DOG 14.05.2001)
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Orde do 9 de maio de 2001 pola que se establecen as bases reguladoras dos incentivos á
contratación dirixidos a favorece-la conciliación da vida laboral e familiar.
(DOG 14.05.2001)
Orde do 10 de maio de 2001 pola que se establecen os programas de fomento da contratación e da estabilidade no emprego para o ano 2001.
(DOG 22.05.2001)
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 05.06.2001)
Orde do 18 de xuño de 2001 pola que se dictan normas para garanti-los servicios esenciais referentes á folga convocada no sector de telemárketing polos sindicatos Unión
Xeral de Traballadores (UGT) e Comisións Obreiras (CC.OO), con ámbito en todo o territorio do Estado español, para o día 20 de xuño de 2001.
(DOG 19.06.2001)
Orde do 18 de xuño de 2001 pola que se establece a convocatoria pública para a participación na programación de cursos do Plan autonómico de formación de formadores de
formación profesional ocupacional do ano 2001.
(DOG 27.06.2001)
Resolución do 14 de decembro de 2000, complementaria da do 9 de novembro de 2000,
da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2001, correspondentes ós concellos das catro provincias
da Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG 08.01.2001)
Resolución do 28 de decembro de 2000, do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, pola que se establecen as bases reguladoras ás axudas que
rexerán as liñas de actuación e estímulo á formación de mulleres naquelas profesións
ligadas a sectores e actividades considerados prioritarios en Galicia e se procede á súa
convocatoria.
(DOG 09.01.2001)
Resolución do 29 de decembro de 2000, do Servicio Galego de Promoción da Igualdade
do Home e da Muller, pola que se establecen as bases reguladoras aplicables que rexerán as axudas e subvencións para actividades realizadas por entidades destinadas á promoción da muller e se procede á súa convocatoria.
(DOG 10.01.2001)
Resolución do 2 de febreiro de 2001, da Dirección Xeral de Formación e Colocación,
pola que se desenvolve a Orde do 16 de novembro de 2000, pola que se establece a
convocatoria pública para a programación de cursos do Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ó exercicio
de 2001.
(DOG 15.02.2001)
Resolución do 14 de febreiro de 2001 pola que se crean os premios Galicia en Feminino
e se aproban as bases para a súa concesión.
(DOG 22.02.2001)
Corrección de erros.- Resolución do 30 de xaneiro de 2001, do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, pola que se establecen as bases reguladoras
aplicables que rexerán as axudas e subvencións para a creación de empresas e a integración laboral da muller como estímulo a mulleres emprendedoras de Galicia (Programa
Emega) e pola que se procede á súa convocatoria.
(DOG 01.03.2001)
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Resolución do 27 de abril de 2001, complementaria da do 9 de novembro de 2000, da
Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais
de carácter local para o ano 2001, correspondentes ós concellos das catro provincias da
Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG 10.05.2001)
Resolución do 25 de xuño de 2001 pola que se convoca a décimo segunda edición do
Curso Superior de Relacións Laborais.
(DOG 29.06.2001)
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