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Orde do 17 de marzo de 2005 pola que
se establecen as bases reguladoras dos
programas para a promoción da integra-
ción laboral das persoas con discapaci-
dade cofinanciados polo Fondo Social
Europeo e se procede á súa convocatoria
para o ano 2005.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu arti-
go 29.1º, atribúelle á comunidade autónoma, en con-
cordancia co artigo 149.1º.7 da Constitución espa-
ñola, competencia para a execución da lexislación
do Estado en materia laboral, asumindo as facul-
tades, funcións e servizos correspondentes a este
ámbito.

No título VII da Lei 13/1982, de integración social
dos minusválidos, establécese como finalidade pri-
mordial da política de emprego de traballadores
minusválidos, a súa integración no sistema ordinario
de traballo ou, no seu defecto, a súa incorporación
ao sistema produtivo mediante fórmulas especiais
de traballo protexido, como son os centros especiais
de emprego; tamén, como fórmula alternativa ao tra-
ballo por conta allea, o autoemprego constitúe un
elemento eficaz para a inserción socioprofesional das
persoas con discapacidade.

De conformidade co Decreto 168/1984, do 15 de
novembro, de asunción de funcións e servizos,
correspóndelle á comunidade autónoma a xestión de
calquera tipo de axudas, subvencións e préstamos
que realizaba a Unidade Administradora do Fondo
Nacional de Protección ao Traballo. Así mesmo,
mediante o Decreto 289/1997, do 9 de outubro, esta
comunidade autónoma asumiu as funcións e servizos
transferidos pola Administración do Estado relativos
á xestión realizada polo Instituto Nacional de Empre-
go (Inem) no ámbito do traballo, o emprego e a for-
mación. Segundo o disposto no Decreto 301/2004,
do 22 de decembro, polo que se establece a estrutura
orgánica da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego
e Relacións Laborais, correspóndelle a esta o exer-
cicio das anteriores competencias e funcións, entre
outras materias, no relativo ás políticas activas de
emprego.

Consonte co anterior, correspóndelle a esta con-
sellería a regulación específica, a convocatoria, a
xestión e o control das axudas e subvencións á con-
tratación indefinida de traballadores con discapa-
cidade, reguladas no Real decreto 1451/1983, do
11 de maio, e na Orde do 13 de abril de 1994,
que desenvolve o capítulo II do mencionado real
decreto, no Real decreto 290/2004, do 20 de febrei-
ro, polo que se regulan os enclaves laborais como
medida de fomento do emprego das persoas con dis-
capacidade, e das axudas e subvencións para a inte-
gración laboral das persoas con discapacidade en
centros especiais de emprego ou como traballadores
autónomos ou por conta propia, segundo a dispo-
sición adicional terceira da orde do Ministerio de
Traballo e Asuntos Sociais do 16 de outubro de 1998.

O acceso ao emprego é un elemento decisivo para
a integración das persoas con discapacidade na eco-

nomía e na sociedade nun sentido amplo. A Con-
sellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións
Laborais, en concordancia co desenvolvemento dou-
tras medidas no ámbito social e, na execución das
políticas activas de emprego, establece accións espe-
cíficas para a inserción deste colectivo, que teñen
por obxecto a mellora da súa empregabilidade e,
coordinadamente, o establecemento de medidas para
a súa inserción normalizada no mercado de traballo.

Esta orde constitúe o marco normativo no que se
agrupan os programas que teñen por obxecto esta-
blecer incentivos para a creación de emprego das
persoas con discapacidade, coa finalidade de dar
unha visión integral e coherente do apoio á inte-
gración laboral deste colectivo, regulando nos seus
anexos A, B e C, respectivamente, os programas de
fomento da contratación indefinida das persoas con
discapacidade na empresa ordinaria, de integración
laboral das persoas con discapacidade en centros
especiais de emprego e de promoción do seu emprego
autónomo.

No Programa de fomento da contratación indefi-
nida das persoas con discapacidade na empresa ordi-
naria para avanzar na estratexia dirixida a promover
a integración laboral das persoas con discapacidade
en Galicia, mantéñense os incentivos autonómicos
adicionais, co obxecto de incidir máis favorable-
mente no emprego das mulleres con discapacidade
e daquelas persoas con discapacidades máis severas
e, así mesmo, co obxecto de potenciar o tránsito
ao emprego ordinario mantense a posibilidade de
acceso aos beneficios previstos neste programa, ade-
mais das persoas con discapacidade desempregadas,
aos traballadores procedentes de centros especiais
de emprego.

Así mesmo, coa finalidade de lograr a maior inte-
gración dos traballadores con discapacidade que,
polo seu grao ou pola súa discapacidade, presenten
especiais dificultades para o acceso ao mercado ordi-
nario de traballo, e facilitar a transición desde o
emprego protexido nos centros especiais de emprego
ao emprego ordinario, nesta orde inclúense os incen-
tivos no suposto de contratación pola empresa cola-
boradora dos traballadores con discapacidade dos
enclaves laborais, segundo o previsto no Real decre-
to 290/2004, do 20 de febreiro.

No Programa de integración laboral das persoas
con discapacidade en centros especiais de emprego
establécese un novo procedemento de presentación
de solicitudes de subvención ao custo salarial, para
axilizar a tramitación e o pagamento das axudas ao
mantemento destes centros. O beneficiario deberá
presentar unha soa solicitude por todas as mensua-
lidades do ano natural, e unha vez emitida a reso-
lución efectuaranse os pagamentos parciais, a medi-
da que se xustifique.

No Programa de promoción do emprego autónomo
das persoas con discapacidade introdúcese unha
nova axuda para o financiamento dos primeiros gas-
tos, a súa contía terá un incremento cando a acti-
vidade empresarial se desenvolva nun concello rural.


