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Orde do 29 de decembro de 2004 pola
que se establecen subvencións para o
desenvolvemento de programas de incor-
poración social e laboral destinados a per-
soas en situación ou risco de exclusión
social.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo
27.23º, asígnalle á Comunidade Autónoma competen-
cia exclusiva en materia de asistencia social. Así mes-
mo, no artigo 33.2º establécese que lle corresponde
o desenvolvemento lexislativo e a execución da lexis-
lación básica do Estado en materia de Seguridade
Social.

A Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos sociais
para Galicia establece nos seus artigos 49, 53 e 57 b)
que a Administración autonómica poderá establecer
subvencións a entidades prestadoras de servizos
sociais para a promoción de actividades básicas ou
innovadoras referentes a programas e servizos.

A Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Rela-
cións Laborais segundo a estrutura orgánica fixada
polo Decreto 213/2003, do 3 de abril, é o órgano
responsable da superior dirección e control do desen-
volvemento das funcións e competencias que, en mate-
ria de servizos sociais, sen prexuízo das atribucións
doutras consellerías, lle corresponden á Xunta de
Galicia.

De acordo coas directrices comunitarias definidas
na Axenda Social Europea, a Consellería de Asuntos
Sociais, Emprego e Relacións Laborais, elaborou o
I Plan Galego de Inclusión Social, cofinanciado polo
Fondo Social Europeo e incluído no Programa Ope-
rativo Integrado de Galicia 2000-2006 no eixe 44:
integración no mercado de traballo das persoas con
especiais dificultades.

O Plan de Inclusión é un conxunto integrado de
medidas dirixidas á inserción social e laboral que
partindo do carácter multidimensional do fenómeno
da pobreza e da exclusión, pon en marcha novas actua-
cións para promover a integración e autonomía das
persoas e colectivos en situación ou risco de exclusión
social.

Un dos principios orientadores na execución desas
medidas é o enfoque integrado e a implicación do
tecido social, preténdese dar cabida dentro do plan
ás entidades de iniciativa social, aos axentes sociais
e ás entidades de carácter non gobernamental, aumen-
tando a súa capacidade de acción para loitar contra
a exclusión social, sendo esta orde un dos vehículos
para a súa participación.

A solicitude, tramitación e concesión das axudas
obxecto desta orde axustarase ao disposto na Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,
no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que
se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públi-
cas que conceda a Administración autonómica e no
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que
se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro
e orzamentario de Galicia, modificado parcialmente
pola Lei 8/1999, do 30 de decembro, de medidas
fiscais e orzamentarias e de función pública e actua-

ción administrativa, normativa á que, en consecuencia,
se adaptará esta orde, tendo en conta en todo caso
os principios de publicidade, obxectividade e con-
correncia.

Na súa virtude, en uso das facultades que teño atri-
buídas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora
da Xunta e do seu presidente, modificada pola Lei
11/1988, do 20 de outubro, e polo Decreto 215/2004,
do 23 de setembro, para a debida aplicación dos cré-
ditos orzamentarios de acordo coa finalidade para a
que foron establecidos

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

Esta orde ten por obxecto o establecemento de axu-
das económicas ás entidades de iniciativa social para
a realización de programas de incorporación social
e laboral que contribúan a fomentar a integración no
mercado de traballo das persoas en situación ou risco
de exclusión social.

Artigo 2º.-Accións subvencionables.

De acordo cos obxectivos establecidos no I Plan
Galego de Inclusión Social e tendo en conta as acti-
vidades que financia o Fondo Social Europeo no marco
dos obxectivos de desenvolvemento dos recursos
humanos, esta orde subvencionará as seguintes
accións:

a) Accións que permitan a adquisición e desen-
volvemento das habilidades sociais e hábitos prela-
borais para dinamizar as capacidades e recursos per-
soais e sociais.

b) Accións específicas de formación de tipo laboral
que permitan mellorar a cualificación profesional e
o nivel de empregabilidade.

c) Accións de información, orientación e asesora-
mento que posibiliten o acceso a un posto de traballo,
ben por conta allea ou mediante un proxecto de
autoemprego.

d) Accións de acompañamento social que consistirán
na posta á disposición dos usuarios de servizos de
apoio persoal e/ou familiar que faciliten o axeitado
desenvolvemento dos seus itinerarios de inserción
sociolaboral.

Artigo 3º.-Gastos subvencionables.

1. De acordo co Regulamento (CE) nº 1685/2000,
da Comisión, do 28 de xullo, polo que se establecen
disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº
1260/1999, do Consello no relativo ao financiamento
de gastos de operacións cofinanciables polos fondos
estruturais, e en relación co artigo anterior considé-
ranse subvencionables os seguintes gastos:

a) Gastos do persoal necesarios para a execución
das actividades.

-Serán subvencionables as retribucións totais corres-
pondentes, incluída a cotización empresarial á Segu-
ridade Social, segundo a contía establecida na nor-
mativa aplicable por xornada real de traballo para
os correspondentes grupos profesionais no convenio


