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Orde do 30 de decembro de 2004 pola
que se convocan axudas para o mante-
mento de centros de atención á primeira
infancia dependentes das corporacións
locais.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo
27.23º, asígnalle á Comunidade Autónoma compe-
tencia exclusiva en materia de asistencia social.

A Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos sociais,
inclúe, no seu artigo 5.3º, como unha das áreas de
actuación, os servizos sociais da familia, infancia
e mocidade, séndolle atribuídas competencias neste
sector á Consellería de Familia Xuventude, Deporte
e Voluntariado a través do Decreto 195/2003, do
20 de marzo.

Así mesmo a Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega
da familia, da infancia e da adolescencia establece
no seu artigo 15 b) que a Xunta de Galicia promoverá
os recursos destinados á atención á infancia, pro-
curando que dispoñan dos medios necesarios para
o seu desenvolvemento integral.

Por outra banda, o Ministerio de Traballo e Asuntos
Sociais é o órgano da Administración do Estado ao
que lle corresponde a promoción e o fomento dos
programas sociais no marco das obrigas estatais e
da cooperación coas comunidades autónomas, coo-
financiando estas axudas en materia de primeira
infancia (0-3) xunto coa Comunidade Autónoma de
Galicia.

A orde da Consellería de Economía e Facenda
do 11 de febreiro de 1998 (DOG do 19 de febreiro),
modificada pola Orde do 27 de novembro de 2000
(DOG do 29 de novembro) e pola Orde do 25 de
outubro de 2001 (DOG do 29 de outubro), posibilita
a tramitación anticipada dos expedientes de gasto
imputables ao capítulo IV, no exercicio inmedia-
tamente anterior ao dos orzamentos con cargo aos
que se vaian imputar os correspondentes gastos, sem-
pre que exista crédito axeitado e suficiente no
proxecto de orzamentos xerais da Comunidade Autó-
noma, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia,
que corresponda ao exercicio orzamentario no que
se vaia materializar a contraprestación. Non obs-
tante, todos os actos de trámite realizados ao abeiro
desta orde entenderanse condicionados a que, unha
vez aprobado o orzamento subsistan as mesmas cir-
cunstancias de feito e de dereito existentes no intre
en que se produciron aqueles.

Esta orde adaptarase o disposto no Decreto lexis-
lativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba
o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orza-
mentario de Galicia, así como o Decreto 287/2000,
do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime
de axudas e subvencións públicas da Comunidade
Autónoma de Galicia, tendo en conta, en todo caso,
os principios de publicidade, obxectividade e con-
correncia, e os demais requisitos esixidos no proxec-
to de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autó-
noma de Galicia para o ano 2005 aprobado polo
Consello da Xunta de Galicia o 14 de outubro de
2004.

As axudas que se establecen no articulado desta
orde financiaranse con cargo á aplicación orzamen-
taria 14.02.212A.4610, recollida no proxecto de Lei
de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2005, e o importe destinado a
elas ascenderá a 3.300.000 euros.

Na súa virtude, en uso das facultades que teño
atribuídas e para a debida aplicación dos créditos
orzamentarios ao fin para o que foron establecidos

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

1. Esta orde ten por obxecto a convocatoria de
axudas económicas para subvencionar o mantemento
de centros dedicados á atención á primeira infancia
(garderías e escolas infantís) dependentes das cor-
poracións locais que cumpran os requisitos esta-
blecidos no Decreto 243/1995, do 28 de xullo, polo
que se regula o réxime de autorización e acreditación
de centros de servizos sociais, e na Orde do 29 de
febreiro de 1996, da extinta Consellería de Familia
e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, modi-
ficada pola Orde do 6 de novembro de 2000, pola
que se regulan os requisitos específicos que deben
reunir os centros de menores e os centros de atención
á infancia, e que presten atención educativa e asis-
tencial a nenos de 0 a 3 anos. Non obstante, poderá
eximirse do límite de idade os nenos de integración
logo de informe dos equipos de valoración e orien-
tación da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego
e Relacións Laborais ou do órgano correspondente
na Administración do Estado ou nas respectivas
comunidades autónomas, no que se motive a nece-
sidade de integración, se é o caso.

Para efectos desta orde, enténdese por nenos/as
de 0 a 3 anos os nados/as con posterioridade ao
31 de decembro de 2001.

2. Co fin de adaptar o seu calendario de apertura
ás necesidades de conciliación da vida laboral e
familiar dos pais ou representantes legais dos usua-
rios, os centros de atención á primeira infancia pres-
tarán servizos cinco (5) días á semana durante todo
o ano, agás os días sinalados como festivos no calen-
dario laboral, e aqueles nos que concorra causa xus-
tificada, logo de autorización da Consellería de
Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado. Salvo
causa de forza maior, as solicitudes para o peche
temporal dos centros durante o ano 2005 presen-
taranse antes do 31 de marzo.

3. As corporacións locais deberán realizar a selec-
ción de solicitudes de acordo co baremo e puntuación
establecido no anexo VI.

4. Quedan excluídos desta orde todos aqueles pro-
gramas de atención á primeira infancia que polas
súas propias características non se apoien para a
súa execución en centros municipais.


