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III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería de pOlítIca sOcIal

ORDE do 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras 
das axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución clases B e C á 
mocidade galega, dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía 
xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia con cargo ao Programa 
operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 
(código de procedemento BS321A).

A Constitución española sinala, no seu artigo 48, que os poderes públicos promoverán 
as condicións para a participación libre e eficaz da xuventude no desenvolvemento político, 
social, económico e cultural.

O Estatuto de autonomía de Galicia establece no seu artigo 27, parágrafos 22, 23 e 24, 
que lle corresponde á Comunidade Autónoma galega a competencia exclusiva nas mate‑
rias de promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer, asistencia social, así como 
a promoción do desenvolvemento comunitario, que se aplica, entre outros, ao ámbito da 
xuventude.

A Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia, sinala, no artigo 7, que constituirán 
obxectivos prioritarios da planificación xeral dos programas relacionados coa educación, o 
apoio da educación non formal da xuventude como complemento da educación regrada, 
co obxecto de contribuír á aprendizaxe permanente. Así mesmo, no artigo 8 recolle que a 
Xunta de Galicia promoverá políticas activas que favorezan o emprego xuvenil, que terán, 
con carácter xeral, os obxectivos da mellora da empregabilidade da mocidade, a mellora 
da adaptabilidade e a igualdade de oportunidades da mocidade, en especial a igualdade 
de oportunidades entre homes e mulleres no ámbito laboral.

Mediante o Decreto 285/1989, do 16 de decembro, asúmense as funcións e servizos 
transferidos pola Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia 
de promoción sociocultural, no ámbito da xuventude e desenvolvemento comunitario.

Segundo o Decreto 130/2020, do 17 de setembro, polo que se fixa a estrutura orgánica 
das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia, e o Decreto 216/2020, do 3 
de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social, 
correspóndelle á Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, entre outras 
funcións, a xestión das actuacións en materia de mocidade, así como das políticas xuvenís 
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