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LEXISLACIÓN

Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
(DOG 12.07.2001)
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 158/2001, do 29 de xuño, polo que se regula o procedemento para a homologación
de especialidades formativas e para a inscrición no censo de centros colaboradores de formación ocupación da Consellería de Familia, Promoción do Emprego, Muller e Xuventude.
(DOG 13.07.2001)
Decreto 172/2001, do 12 de xullo, sobre incentivos para o desenvolvemento económico
e fomento da actividade empresarial na Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG 23.07.2001)
Decreto 196/2001, do 26 de xullo, polo que se regulan as publicacións da Xunta de
Galicia.
(DOG 22.08.2001)
Decreto 262/2001, do 20 de setembro, polo que se refunde a normativa reguladora do
Rexistro Xeral de Contratistas.
(DOG 16.10.2001)
Orde do 22 de xuño de 2001 pola que se desenvolve o Decreto 134/2001, do 7 de xuño,
se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas e subvencións ó funcionamento das unidades de promoción e desenvolvemento, e se procede á súa convocatoria.
(DOG 11.07.2001)
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 18.07.2001)
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Orde do 3 de xullo de 2001 pola que se amplía o prazo para a elaboración e para a presentación de solicitudes ó abeiro da Orde do 27 de abril de 2001, pola que se establece o
programa de incentivos á c ontratación indefinida con orixe en plans empresariais de
incremento da estabilidade laboral, e se engade unha nova disposición adicional.
(DOG 11.07.2001)
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 17.07.2001)
Orde do 29 de xuño de 2001 pola que se regula o réxime de axudas e subvencións ás
empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (Ibets).
(DOG 12.07.2001)
Orde do 29 de xuño de 2001 pola que se modifica a 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 correspondentes ó exercicio do ano 2001.
(DOG 23.07.2001)
Orde do 12 de xullo de 2001 pola que se regulan axudas ás familias nas que se produce
un parto múltiple, adopción ou acollemento preadoptivo de varios menores.
(DOG 29.07.2001)
Orde do 23 de agosto de 2001 pola que se regulan as axudas e subvencións para a contratación de técnicos locais de emprego no ámbito da colaboración da Consellería de
Familia, Promoción do Emprego, Muller e Xuventude e as entidades locais a través dos
programas de cooperación e se procede a súa convocatoria.
(DOG 31.08.2001)
Orde do 28 de agosto de 2001 pola que se fixa o prezo de venda ó público da publicación Recompilación normativa sobre prevención de riscos laborais. Edición actualizada.
(DOG 25.09.2001)
Orde do 7 de setembro de 2001 pola que se nomean novos membros do Consello Galego de Relacións Laborais, en representación da Confederación Intersindical Galega.
(DOG 05.10.2001)
Resolución do 28 de xuño de 2001 pola que se lle dá publicidade ó acordo entre a
Administración da Comunidade Autónoma galega e as centrais sindicais CSI-CSIF, CIG,
UGT, SPJ-USO e CC.OO., con representación entre o persoal da Administración de Xustiza destinado nesta comunidade, para a mellora do funcionamento da xustiza no marco
do artigo 12 do Real Decreto 1909/2000, do 24 de novembro.
(DOG 11.07.2001)
Resolución do 11 de xuño de 2001, da Dirección Xeral de Relacións Laborias, pola que
se ordena o rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, dos cambios na composición da Comisión Paritaria Territorial de Formación Continua da Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG 17.07.2001)
Resolución do 10 de xullo de 2001, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que
se ordena a publicación do texto do acordo acadado entre a Consellería de Agricultura,
Gandería e Política Agroalimentaria e os representantes das organizacións sindicais, UGT,
CSIF e CIG, sobre determinadas condicións especiais de traballo dos veterinarios adscritos á consellería, con motivo da encefalopatía esponxiforme bovina (EEB).
(DOG 24.07.2001)
Resolución do 13 de xuño de 2001, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que
se ordena o rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da acta de constitución
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e o Regulamento de funcionamento da Comisión Territorial de Formación Continua da
Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG 30.07.2001)
Resolución do 20 de setembro de 2001, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se
anuncia a exposición pública das listas provisionais das solicitudes admitidas e excluídas
dos programas I, II, III, correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano
2001 para o persoal ó servicio da Administración de Xustiza na Comunidade Autónoma
de Galicia.
(DOG 01.10.2001)
Resolución do 26 de xullo de 2001, da Delegación Provincial de Pontevedra, pola que
se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do laudo
arbitral do convenio colectivo do sector do comercio de alimentación.
(DOG 02.10.2001)
Resolución do 10 de setembro de 2001, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola
que se fai pública a notificación da resolución dictada por esta consellería en data 1 de
xuño de 2001 no procedemento de validación de formación equivalente para o desempeño de funcións de nivel superior de técnico de prevención de riscos laborais.
(DOG 08.10.2001)
Resolución do 7 de novembro de 2001, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola
que se ordena o rexistro e a publicación, Diario Oficial de Galicia, dos cambios na composición da Comisión Paritaria Territorial de Formación Continua da Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG 04.12.2001)
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