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Orde do 18 de marzo de 2005 pola que
se establecen as bases reguladoras dos
programas de incentivos á contratación
por conta allea como medida de mellora
da empregabilidade de colectivos desfa-
vorecidos, cofinanciados polo Fondo
Social Europeo e se procede á súa con-
vocatoria para o ano 2005.

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 Emprego (Inem) no ámbito do traballo, o emprego
e a formación, o exercicio das cales lle corresponde
hoxe en día á Consellería de Asuntos Sociais, Empre-
go e Relacións Laborais, ao abeiro do disposto no
Decreto 301/2004, do 22 de decembro, polo que
se establece a súa estrutura orgánica.

A Xunta de Galicia, a través da consellería con
competencias en materia de emprego, vén convo-
cando anualmente axudas á contratación por conta
allea ao abeiro dos sucesivos plans de promoción
do emprego, en atención a programas propios e a
programas cofinanciados polo Fondo Social Europeo,
na actualidade incorporados no Programa Operativo
Integrado de Galicia para o período 2000-2006.

Nesta liña de actuación, e tendo en conta as recen-
tes modificacións na estratexia europea para o
emprego articúlase un conxunto de medidas para
o fomento da contratación e da estabilidade no
emprego co obxecto de incidir na inserción laboral
dos colectivos con desvantaxes para acceder e per-
manecer no mercado de traballo e para impulsar
a estabilidade no emprego na comunidade autónoma.

A pesar de que é prioritario o apoio á contratación
indefinida, existen modalidades da contratación
temporal que poden propiciar a inserción laboral,
mellorando a empregabilidade. Nesta perspectiva e
sen esquecer o horizonte da necesaria estabilidade,
considerouse necesario reorientar os incentivos á
contratación por conta allea, regulándose en dúas
ordes diferentes os incentivos dirixidos á contra-
tación temporal daqueles grupos ou categorías de
traballadores que presentan dificultades ou desvan-
taxes particulares para acceder e permanecer no
mercado de traballo, co obxecto de mellorar a súa
situación de emprego e corrixir os desequilibrios
do mercado laboral, para evitar situacións de paro
de longa duración e de ocupación inestable, afas-
tando a potencialidade de que xurdan novas situa-
cións de risco ou desvantaxe social, e os incentivos
á contratación indefinida por conta allea, dirixidos
a impulsar a estabilidade laboral nas empresas gale-
gas, o crecemento global do emprego, así como a
inserción laboral dos colectivos desfavorecidos.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases regu-
ladoras dos programas de fomento da contratación por
conta allea coa finalidade de mellorar a empregabi-
lidade de determinados colectivos de traballadores.
Non obstante, para conservar a identidade e espe-
cificidade de cada un deles recóllense en anexos inde-
pendentes as características propias de cada un.

Neste marco de actuación, as bases reguladoras
destes incentivos e a súa convocatoria, para o pre-
sente exercicio, axústanse ao disposto no artigo 78
do texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia aprobado polo Decreto lexis-
lativo 1/1999, do 7 de outubro, na súa redacción
dada pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medi-
das tributarias e de réxime administrativo, na Lei
de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia, no Decreto 287/2000, do 21 de novembro,
polo que se desenvolve o réxime de axudas e sub-
vencións públicas da Comunidade Autónoma de
Galicia e, no que resulte de aplicación a Lei 38/2003,
do 27 de novembro, xeral de subvencións.

Nos vindeiros exercicios, as axudas recollidas nes-
ta orde financiaranse con cargo aos créditos das apli-
cacións orzamentarias que, mediante disposición
complementaria, se determinen anualmente, logo da
aprobación dos proxectos de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma para o exercicio correspon-
dente. Para o exercicio 2005 a dita determinación
recóllese na disposición adicional sétima da orde.

Por todo o exposto, consultado o Consello Galego
de Relacións Laborais, e no 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:

Capítulo I
Ámbito e réxime das axudas

Artigo 1º.-Obxecto, finalidade e principios de
xestión.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases
reguladoras e a convocatoria para o ano 2005 dos
programas de mellora da empregabilidade, coa fina-
lidade de favorecer a inserción laboral dos traba-
lladores que presentan desvantaxes e dificultades
particulares para acceder e permanecer no mercado
de traballo:

I. Programa de fomento da contratación temporal
dos traballadores pertencentes a colectivos en risco
de exclusión social (anexo A).

II. Programas de fomento dos contratos en prác-
ticas de mozos titulados e para a innovación tec-
nolóxica (anexo B):

-Programa de fomento dos contratos en prácticas.

-Programa de apoio á contratación en prácticas
relacionada con proxectos I+D.

III. Programa de fomento da contratación temporal
dos desempregados incorporados ao Programa Labo-
ra (anexo C).

2. As bases específicas de cada un dos programas
regúlanse nos correspondentes anexos A, B, C, desta
orde e forman parte integrante dela.

3. Para efectos das axudas recollidas nesta orde,
terán a consideración de desempregados aqueles que
estean inscritos como demandantes de emprego no
Servizo Público de Emprego no momento da con-
tratación e que, pola súa vez, carezan de ocupación


