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Decreto 26/2003, do 16 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 148/2002, do 18 de
abril, polo que se establece no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia o programa
Labora: Xuventude con Experiencia.
(DOG 23.01.03)
Decreto 89/2003, do 23 de xaneiro, polo que se nomea secretaria xeral da Consellería de
Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais a Mª Jesús Yebra Biurrun.
(DOG 24.01.03)
Decreto 178/2003, do 20 de febreiro, polo que se aproba o código de identificación corporativa da Xunta de Galicia.
(DOG 12.03.03)
Decreto 194/2003, do 20 de marzo, polo que se aproba a estructura orgánica da Secretaría Xeral de Relacións coa Unión Europea e Cooperación Exterior.
(DOG 28.03.03)
Decreto 207/2003, do 3 de abril, polo que se nomea directora xeral do Servizo Galego
de Promoción da Igualdade do Home e da Muller a Marta González Vázquez.
(DOG 04.03.03)
Decreto 211/2003, do 3 de abril, sobre distribución de ocmpetencias entre os órganos da
Xunta para a imposición de sancións nas materias laborais, de prevención de riscos e por
obstrución do labor inspector.
(DOG 11.04.03)
Decreto 212/2003, do 3 de abril, polo que se establece a estructura orgánica da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laboarais.
(DOG 11.04.03)
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Decreto 280/2003, do 17 de xuño, polo que se modifica o Decreto 8/2003, do 18 de
xaneiro, polo que se modifica a estructura orgánica da Xunta de Galicia.
(DOG 19.06.03)
Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establece a normativa aplicable á concesión das axudas e subvencións ao funcionamento de unidades de promoción e desenvolvemento en 2003, e se procede á convocatoria das ditas axudas e subvencións.
(DOG 08.01.03)
Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establece a normativa aplicable á concesión das axudas e subvencións ao funcionamento de obradoiros de emprego en 2003, e
se procede á convocatoria das ditas axudas e subvencións.
(DOG 08.01.03)
Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establece a normativa aplicable á concesión das axudas e subvencións ao funcionamento de escolas obradoiro e casas de oficios
en 2003, e se procede á convocatoria das ditas axudas e subvencións.
(DOG 08.01.03)
Orde do 15 de xaneiro de 2003 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2003 dos incentivos á contratación dirixidos a favorece-la conciliación
da vida laboral e familiar.
(DOG 23.01.03)
Orde do 15 de xaneiro de 2003 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2003 do réxime de axudas e subvencións ás empresas cualificadas
como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (Iebts).
(DOG 23.01.03)
Orde do 15 de xaneiro de 2003 pola que se etablecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2003 do réxime de axudas e subvencións ás empresas cualificadas como
iniciativas locais de emprego (Iles) ou como iniciativas de emprego rural (Ier).
(DOG 23.01.03)
Orde do 23 de xaneiro de 2003 pola que se determinan os servizos mínimos dirixidos a
garanti-los servizos esenciais durante a folga convocada polas organizacións sindicais
Comisións Obreiras e Confederación Intersindical Galega nas empresas Ambulancias
María Pita, S.A., Gallega de Transporte Sanitario, S.A. e Ambulancias González Cundíns,
S.A., que se iniciarán ás 0 horas do día 25 de xaneiro de 2003, con carácter indefinido.
(DOG 24.01.03)
Orde do 30 de xaneiro de 2003 pola que se convocan para a elección de destino definitivo os funcionarios que superaron os procesos selectivos convocados polas ordes do 5 de
xuño de 2000 para o acceso aos distintos corpos da Administración xeral da Xunta de
Galicia.
(DOG 05.02.03)
Orde do 7 de febreiro de 2003 sobre delegación de competencias en órganos centrais e
periféricos da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais.
(DOG 10.02.03)
Orde do 3 de febreiro de 2003 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 2003, e se procede á súa convocatoria.
(DOG 17.02.03) (Corrección de erros DOG 11.03.03)
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Orde do 3 de febreiro de 2003 pola que se establecen as bases que rexen determinados
programas de axudas para o exercicio do ano 2003 da Consellería de Asuntos Sociais,
Emprego e Relacións Laborais que, baixo a rúbrica xeral de Programas de Cooperación,
están destinadas ao financiamento de accións de fomento de emprego por parte das entidades locais e se procede á súa convocatoria.
(DOG 17.02.2003) (Corrección de erros DOG 11.03.03)
Orde do 3 de febreiro de 2003 pola que se establecen as bases que rexen as axudas e
subvencións para o exercicio de 2003, da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, para a contratación por parte das entidades locais de traballadores desempregados beneficiarios do programa Labora: Xuventude con Experiencia para a realización
de obras ou servizos de interese xeral e social e se procede á súa convocatoria.
(DOG 17.02.03) (Corrección de erros DOG 11.03.03)
Orde do 12 de febreiro de 2003 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre
designación, de catro postos de traballo vacantes na Consellería de Asuntos Sociais,
Emprego e Relacións Laborais.
(DOG 25.02.03)
Orde do 5 de marzo de 2003 pola que se regula o funcionamento dos centros asociados ao Servizo Galego de Colocación e se establecen as bases e a convocatoria para a
concesión das compensacións económicas das accións que van realiza-los centros asociados.
(DOG 14.03.03)
Orde do 21 de marzo de 2003 pola que se etablecen as bases reguladoras e se porcede á
convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas experimentais e complementarias do Plan FIP e de cursos dirixidos a ocupados, cofinanciadas
polo Fondo Social Europeo na Comunidade Autónoma de Galicia para o exercicio de 2003.
(DOG 31.03.03)
Orde do 26 de marzo de 2003 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo
sistema de libre designación, de dous postos de traballo vacantes na Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, anunciada por orde desta consellería do 28 de
novembro de 2002 (Diario Oficial de Galicia número 238, do 11 de decembro).
(DOG 08.04.03)
Orde do 7 de maio de 2003 pola que se resolve a convocatoria da terceira edición do
premio “A empresa a favor da familia”.
(DOG 14.05.03)
Orde do 5 de maio de 2003 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria dos programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción e divulgación do cooperativismo.
(DOG 14.05.03) (Corrección de erros DOG 26.05.03)
Orde do 6 de maio de 2003 pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento de aboamento de cotas á Seguridade Social a traballadores que percibisen a prestación por desemprego na súa modalidade de pagamento único.
(DOG 14.05.03)
Orde do 7 de maio de 2003 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca
para o ano 2003 os programas de fomento dos contratos en prácticas e para a innovación
tecnolóxica.
(DOG 14.05.03)
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Orde do 8 de maio de 2003 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca
para o ano 2003 o Programa de axudas á contratación indefinida de traballadores con
discapacidade.
(DOG 14.05.03)
Orde do 9 de maio de 2003 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan
para o ano 2003 as axudas a empresarios autónomos sen asalariados pola contratación
do seu primeiro traballador fixo.
(DOG 14.05.03)
Orde do 9 de maio de 2003 pola que se regula o exercicio de dereito ao voto dos traballadores por conta allea nas eleccións locais, convocadas para o día 25 de maio de 2003
polo Real decreto 374/2003, do 31 de marzo.
(DOG 14.05.03)
Orde do 16 de maio de 2003 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2003 dos programas para a promoción do emprego autónomo e para a
integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego e traballo autónomo.
(DOG 23.05.03)
Orde do 19 de maio de 2003 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca
para o ano 2003 o programa de fomento da estabilidade e da contratación por conta
allea de colectivos desfavorecidos.
(DOG 23.05.03) (Corrección de erros DOG 05.06.03)
Orde do 20 de maio de 2003 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 28.05.03)
Orde do 5 de xuño de 2003 pola que se establece un programa de fomento da inserción
laboral das mulleres víctimas de violencia doméstica.
(DOG 12.06.03)
Orde do 13 de maio de 2003 pola que se nomean novos membros do Consello Galego
de Relacións Laborais en representación da Confederación de Empresarios de Galicia.
(DOG 13.06.03)
Orde do 11 de xuño de 2003 pola que se nomea un novo membro do Consello Galego
de Relacións Laborais, en representación da Confederación de Empresarios de Galicia.
(DOG 24.06.03)
Resolución do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as bases reguladoras
que rexerán as axudas e subvencións para actividades realizadas por entidades destinadas á promoción da muller e se procede á súa convocatoria.
(DOG 08.01.03)
Resolución do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as bases reguladoras
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 se
procede á súa convocatoria.
(DOG 09.01.03)
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Resolución do 30 de decembro de 2002 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 09.01.03)
Resolución do 26 de marzo de 2003, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que
se fai pública a inscrición da disolución de pleno dereito das entidades que se indican,
polo transcurso do prazo para a daptación de estatutos sociais á Lei de cooperativas de
Galicia.
(DOG 30.04.03)
Resolución do 22 de maio de 2003 pola que se fai público o contido do convenio de
colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Sepi Desarrollo
Empresarial, S.A. (Sepides) e as entidades financeiras adheridas para a habilitación dunha
liña de microcréditos para autónomos e microempresas.
(DOG 30.05.03)
Orde do 19 de maio de 2003 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca
para o ano 2003 o programa de fomento da estabilidade e da contratación por conta
allea de colectivos desfavorecidos.
(DOG 05.06.03)
Resolución do 21 de maio de 2003 pola que se fai público o acordo de creación do
Observatorio Galego dos Empresarios Individuais, Profesionais e Traballadores Autónomos.
(DOG 12.06.03)
Resolución do 12 de xuño de 2003 pola que se modifican as bases reguladoras das axudas aos proxectos empresariais de investimento.
(DOG 23.06.03)
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