LEGISALACIÓN VIGENTE POR LA QUE SE RIGE ASPRONAGA



ORDEN de 27 de marzo de 2014, por la que se modifica la Orden de 2 de enero de 2012, de
desarrollo del Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por el que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para
la autonomía y atención a la dependencia, el procedimiento para la elaboración del Programa
individual de atención y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes.



DECRETO 99/2014, de 24 de julio, por el que se regula el Servicio Gallego de Apoyo a la
Movilidad Personal para personas con discapacidad y/o personas en situación de dependencia.



ORDEN de 12 de noviembre de 2014 por la que se modifica la Orden de 2 de enero de 2012 de
desarrollo del Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por el que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema
para la autonomía y la atención a la dependencia, el procedimiento para la elaboración del
programa individual de atención y la organización y el funcionamiento de los órganos técnicos
competentes.



Orde do 16 de abril de 20124 pola que se regulan as condicións dos ingresos e traslados en
servicios prestados en centros propios ou concertados, no ámbito da atención á dependencia e
da promoción da autonomía persoal.



Decreto 149/2013, de 5 de setembro, da Carteira de servizos para persoas dependentes,
prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal.



Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.



Real decreto 1364/2012, do 27 de setembro, polo que se modifica o Real decreto 1971/1999,
do 23 de decembro, do procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do
grao de discapacidade. (BOE nº 245 do 11.10.2012)



Real decreto 1146/2012, do 27 de xullo, polo que se modifica o Real decreto 358/1991, do 15
de marzo, polo que se reordena a Organización Nacional de Cegos Españois, o Real decreto
415/1996, de 1 de marzo, polo que se establece as normas de ordenación da Cruz Vermella
Española, o Real decreto 177/2004, do 30 de xaneiro, polo que se determina a composición,
funcionamento e funcións da Comisión de protección patrimonial das persoas con discapacidade
e o Real decreto 1855/2009, de 4 de decembro, polo que se regula o Consello Nacional da
Discapacidade. (BOE nº 208 do 30.08.2012)



ORDE do 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo
que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito
ás prestacións do Sistema para a Autonomía e a Atención á Dependencia, o procedemento para
a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos
técnicos competentes.



DECRETO 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización,
acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia. (DOG nº 14 do 20.01.2012)



Lei 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa á Convención Internacional sobre os
Dereitos das Persoas con Discapacidade. (BOE nº 184 do 2.08.2011)



Dependencia: DECRETO 148/2011, do 7 de xullo, polo que se modifica o Decreto 15/2010,



Decreto 122/2011, do 16 de xuño, polo que se crea a Comisión para o seguimento e avaliación
do Plan de acción integral para as persoas con discapacidade de Galicia 2010-2013. (DOG nº
126 do 01.07.2011)



Real decreto 422/2011, do 25 de marzo, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións
básicas para a participación das persoas con discapacidade na vida política e nos procesos
electorais. (BOE nº 76 do 30.03.2011) (Suplemento en galego do BOE nº 76 do 30.03.2011)



Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento
da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e
atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de
Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.



Real decreto 1856/2009, do 4 de decembro, de procedemento para o recoñecemento,
declaración e cualificación do grao de discapacidade, e polo que se modifica o Real decreto
1971/1999, do 23 de decembro. (BOE nº 311 do 26.12.2009)



Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y
desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de
pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la
Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su
imputación.



Orde do 1 de xullo de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a
concesión de axudas individuais destinadas á promoción da autonomía persoal e á
accesibilidade e se procede á súa convocatoria.



Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.(DOG nº 245 do 18.12.2008)



Orde do 9 de setembro de 2008, pola que se desenvolve o Decreto 195/2007, do 13 de
setembro, polo que se regula o Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para persoas con
discapacidade e/ou dependentes e se aproba o Catálogo de prestacións do servizo. (DOG nº
179 do 16.09.2008)



Orde de 9 de xullo de 2008, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a
concesión de subvencións para facilitar a autonomía persoal dirixidas ás persoas en situación de
dependencia e se procede á súa convocatoria



Real decreto 1494/2007, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as
condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e
servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social. (BOE nº
279 do 21.11.2007)



Decreto 195/2007, do 13 de setembro, polo que se regula o Servizo Galego de Apoio á
Mobilidade Persoal para persoas con discapacidade e/ou dependentes. (DOG nº 202 do
18.10.2007)



Real decreto 1198/2007, do 14 de setembro, polo que se modifica o Real decreto 504/2007, do
20 de abril, en materia de recoñecemento de descanso por maternidade nos supostos de
discapacidade do fillo e de recoñecemento da necesidade de asistencia de terceira persoa nas
prestacións non contributivas. (BOE nº 237 do 3.10.2007. Corrección de erros: onde di Real
decreto 1198/2007, debe dicir "Real decreto 1197/2007 (BOE nº 238 do 4 de outubro de 2007)



Real decreto 1414/2006, de 1 de decembro, polo que se determina a consideración de persoas
con discapacidade aos efectos da Lei 51/2003, de 2 de decembro, de igualdade de
oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade.
(BOE nº 300 do 16.12.2006) (Suplemento en galego nº 19 do 29.12.2006)



Lei 39/2006, de 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en
situación de dependencia. (BOE nº299 do 15.12.2006)



Convención Internacional de Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con discapacidade.
Nova York, 13 de decembro de 2006. Ratificada por España e publicada no BOE o 21 de abril de
2008. Entrou en vigor o 3 de maio de 2008. (Publicado no Diario Oficial das Nacións Unidas)



Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, polo que se regula o cumprimento alternativo con
carácter excepcional da cota de reserva en favor dos traballadores con discapacidade. (BOE nº
94 do 20.04.2005) (Suplemento en galego nº 5 do 02.05.2005)



Real decreto 364/2004, do 5 de marzo, de mellora das pensións de orfandade a favor de
persoas con discapacidade. (BOE nº 57 do 06.03.2004)



Real decreto 1169/2003 do 12 de setembro, polo que se modifica o Anexo I do Real decreto
1971/1999, do 23 de decembro, de procedemento para o recoñecemento, declaración e
cualificación del grado de discapacidade. (BOE nº238 do 04.10.2003)



Orde do 29 de decembro de 2000, pola que se regula o procedemento para o recoñecemento,
declaración e cualificación do grao de discapacidade. (DOG nº 16 do 23.01.2001)



Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e
execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de
Galicia. (DOG nº 41 do 29.02.2000)



Lei 15/1995, do 30 de maio, sobre límites do dominio sobre inmobles para eliminar barreiras
arquitectónicas ás persoas con discapacidade.(BOE nº129 do 31.05.1991)




Real Decreto 357/1991, do 15 de marzo, polo que se desenvolve en materia de pensións non
contributivas a Lei 26/1990, do 20 de decembro, pola que se establece na Seguridade Social as
prestacións non contributivas.(BOE nº69 do 21.03.1991)



Lei 13/1982, de 7 de abril, de integración social das persoas con discapacidade. (BOE do
30.04.1982)



Real decreto 383/1984, do 1 de febreiro, polo que se establece e regula o sistema especial de
prestacións sociais e económicas previsto na lei 13/1982, de 7 de abril.(BOE nº49 do
27.02.1984)



Programa de acción mundial para persoas con discapacidade. Asemblea Xeral das Nacións
Unidas. 1982.



Artigo nº 49 da Constitución Española de 1978 (BOE nº311 do 29.12.1978)



Declaración dos dereitos das persoas con discapacidade. Asemblea Xeral das Nacións Unidas.
1975



Declaración universal dos dereitos humanos. Asemblea Xeral das Nacións Unidas.1948.

OTROS:



GUIA DE RECURSOS PARA AS FAMILIAS 2014.Xunta de Galicia 2014



GUIA DE ACTUACION COORDINADA contra o Maltrato de Persoas Maiores ou con Discapacidade.
Xunta de Galicia. 2011



Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoprotección na Comunidade Autónoma
de Galicia.



PROTOCOLO DA INSPECCIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS SOBRE OS CENTROS DE MAIORES,
DISCAPACIDADE E DEPENDENCIA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. DICIEMBRE
2011.



PREGO DE PRESCIPCIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN, POLA CONSELLERÍA DE
TRABALLO E BENESTAR, DA RESERVA E OCUPACIÓN DE PRAZAS EN CENTRO DE DÍA PARA
PERSOAS CON DISCAPACIDADE, MEDIANTE A MODALIDADE DE CONCERTO, POLO
PROCEDEMENTO ABERTO. TRAMITACIÓN URXENTE.EXP.: pa 65/09



PREGO DE PRESCIPCIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN POR LOTES, POLA CONSELLERÍA
DE TRABALLO E BENESTAR, DA RESERVA E OCUPACIÓN DE PRAZAS EN CENTRO OCUPACIONAL
PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE, MEDIANTE A MODALIDADE DE CONCERTO, POLO
PROCEDEMENTO ABERTO. TRAMITACIÓN URXENTE.EXP.: PA 67/09



PREGO DE PRESCIPCIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN POR LOTES, POLA CONSELLERÍA
DE TRABALLO E BENESTAR, DA RESERVA E OCUPACIÓN DE PRAZAS EN RESIDENCIA OU
VIVENDA COMUNITARIA CON CENTRO OCUPACIONAL, MEDIANTE A MODALIDADE DE
CONCERTO, POLO PROCEDEMENTO ABERTO. TRAMITACIÓN URXENTE.EXP.: PA 68/09



Resolución do 4 de xuño de 2009 pola que se regulan as bases para a concesión das axudas á
conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os
traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo e se procede á súa
convocatoria (DOG Nº 113, 11 de xuño de 2009).



CODIGO DE ACCESIBILIDADE. Xunta de Galicia.

En el ámbito educativo, Aspronaga se rige según la siguiente legislación:
Rango Estatal:
-Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación (BOE 4-7-85).
-Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE 4-5-2006).
-Lei Orgánica 8/2013,de 9 de decembro,para a mellora da calidade educativa.

-Rango Autonómico.

-Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento das escolas de
educación infantil e dos colexios de educación primaria. (DOG,21/10/96). Corrección de
erros, (DOG, 06/11/96, 08/01/97 e 26/02/97).
-Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e
funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos
colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria.
-Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional
na Comunidade Autónoma de Galicia.
-Orde do 22 de xaneiro de 2001, pola que se dictan normas para a aplicación do réxime dos
concertos educativos
- ORDE do 12 de marzo de 2013 pola q ue se desenvolve o procedemento para a admisión do
alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de
2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de
bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
-Orde de 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a
escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non
universitario con necesidades educativas especiais
-Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do
alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nosque se imparten as
ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación .

-Decreto 105/2014 ,do 4 de setembro,polo
na Comunidade Autónoma de Galicia

que se establece o currículo de Educación Primaria

-ORDE do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implantación para o Curso 2014/15 dos
cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia,
segundo o calendario de aplicación da Lei orgánica 8/2013, para a mellora da calidade

educativa.

