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Orde do 4 de xaneiro de 2005 pola que
se modifica a do 5 de xuño de 2003, que
establece un programa de fomento da
inserción laboral das mullerse vítimas de
violencia doméstica.

A Orde do 5 de xuño de 2003 pola que se establece
un programa de fomento da inserción laboral das mulle-
res vítimas de violencia doméstica establece nos artigos
1º.2 a) e 9º.3, a necesidade de que a contratación
dos beneficiarios do programa no marco dos programas
de cooperación se realice a través do contrato temporal
de inserción, nos termos establecidos no artigo 15.1º d)
do Estatuto dos traballadores (ET).

A entrada en vigor, o pasado día 23 de xullo de
2004, da Orde TAS/2435/2004, do 20 de xullo, supón
excepcionar a utilización do contrato de inserción en
determinados programas públicos de mellora da empre-
gabilidade, entre os cales se atopan os programas de
cooperación que xestiona a Consellería de Asuntos
Sociais, Emprego e Relacións Laborais, a través da
Dirección Xeral de Promoción do Emprego.

Así mesmo, como consecuencia da implantación da
orde de protección, que crea un título habilitante para
acceder ás distintas medidas de asistencia social pre-
vistas para este colectivo, entre as que esta incluído
este programa da Consellería de Asuntos Sociais,
Emprego e Relacións Laborais, recoñeceuse a devandita
orde de protección como único medio necesario para
acreditar a existencia dos malos tratos.

Como queira que estamos ante un programa especial
polo colectivo a que vai dirixido, a experiencia acu-
mulada desde a súa entrada en vigor aconsella necesario
que, ademais da orde de protección como medio de
acreditar a problemática social destas mulleres, se habi-
lite calquera outra decisión xudicial que poida deter-
minar, de ser o caso, a súa inclusión no programa.
Así mesmo, co fin de lles poder ofrecer as medidas
máis axeitadas a estas mulleres, a lóxica impón a soli-
citude do correspondente informe dos servizos sociais,
por seren os que, ao atoparse máis preto destas mulleres,
coñecen mellor a súa problemática social.

Á vista do anterior, resulta conveniente proceder á
adaptación da normativa autonómica e, en concreto,
a modificación da Orde do 5 de xuño de 2003, pola

que se establece un programa de fomento da inserción
laboral das mulleres vítimas de violencia doméstica,
no sentido exposto.

Con base no exposto, informado o Comité Autonómico
de Emprego, consultado o Consello Galego de Relacións
Laborais, logo do informe da Asesoría Xurídica, e en
exercicio das facultades que me confire o artigo 34
da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta
e do seu presidente,

DISPOÑO:

Artigo único.
Modifícanse os artigos 1º.2 a), 2º, 3º, 4º.1, 9º e o

anexo I da Orde do 5 de xuño de 2003, pola que
se establece un programa de inserción laboral das mulle-
res víctimas de violencia doméstica, que quedan redac-
tados do seguinte xeito:

«Artigo 1º.2 a).
Para conseguir o antedito obxectivo gozarán de prio-

ridade e outorgaránselles incentivos adicionais, de acor-
do co seguinte:

a) Preferencia no acceso aos programas:
-De mellora da empregabilidade, en concreto, aos ser-

vizos de orientación profesional e aos cursos de for-
mación ocupacional.

-Aos mixtos de formación-emprego, a través da súa
participación en escolas obradoiro, casas de oficios ou
obradoiros de emprego.

-Aos de cooperación ou experienciais, a través dun
contrato temporal de 12 meses de duración.

Artigo 2º.-Beneficiarias: requisitos.
1. Poderán ser beneficiarias do programa as mulleres

galegas vítimas de violencia doméstica que estean
desempregadas.

2. As mulleres que desexen incorporarse ao programa
deberán acreditar a súa problemática social a través
da presentación de copia da orde de protección ditada
por órgano xudicial competente, ao abeiro do disposto
na Lei 27/2003, do 31 de xullo.

3. Non obstante o anterior, poderán ser beneficiarias
do programa aquelas mulleres que, cumprindo os requi-
sitos establecidos nos dous primeiros parágrafos, non


