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Orde do 19 de abril de 2005 pola que
se establecen as bases reguladoras das
axudas para o fomento da integración da
prevención de riscos laborais nos sistemas
de xestión das empresas mediante a con-
tratación de técnicos en prevención de ris-
cos laborais polas Pemes galegas.

O Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado pola
Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, establece no
seu artigo 29, epígrafe 1, que lle corresponde á
Comunidade Autónoma de Galicia a execución da
lexislación básica do Estado en materia laboral.

A Comunidade Autónoma de Galicia recibiu,
mediante o Real decreto 2381/1982, do 24 de xullo,
o traspaso de funcións e servizos da Administración
do Estado en materia de gabinetes técnicos provin-
ciais do Instituto de Seguridade e Hixiene en el
Trabajo.

Mediante o Decreto 200/2004, do 29 de xullo,
créase o Instituto Galego de Seguridade e Saúde
Laboral como órgano administrativo de carácter téc-
nico en materia de seguridade e saúde laboral, ao
tempo que se regula o Consello Galego de Seguridade
e Saúde Laboral.

A publicación da Lei 54/2003, do 12 de decembro,
de reforma do marco normativo da prevención de
riscos laborais inclúe as modificacións que se intro-
ducen, por unha banda, na Lei 31/1995, do 8 de
novembro, de prevención de riscos laborais e, por
outra banda, na Lei sobre infraccións e sancións

na orde social, texto refundido aprobado por Real
decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

Entre os obxectivos da Lei 54/2003, está o de
combater dun xeito activo a sinistralidade laboral
así como o de reforzar a necesidade de integrar a
prevención dos riscos laborais nos sistemas de xes-
tión da empresa. Isto fai preciso instrumentar meca-
nismos para as empresas galegas que lles faciliten
dar cumprimento ao novo marco normativo e á nor-
mativa de desenvolvemento existente en materia de
prevención de riscos laborais, artellando a preven-
ción de riscos laborais como actividade integrada
no conxunto de actuacións e decisións da empresa.

As axudas previstas nesta orde teñen como obxec-
tivo, ao abeiro da perspectiva integradora antes sina-
lada, facilitar a contratación de técnicos dotados da
formación necesaria para o desempeño das funcións
propias da actividade preventiva ás Pemes que exer-
zan a súa actividade na Comunidade Autonóma de
Galicia impulsando a presenza de recursos preven-
tivos na empresa e fomentando unha auténtica cul-
tura de prevención de riscos laborais no traballo.

Neste marco de actuación, as bases reguladoras
deste tipo de axuda e a súa convocatoria para o
presente exercicio, axústanse ao disposto:

-Na Lei 13/2004, do 29 de decembro, de orza-
mentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
para o ano 2005, onde se habilitan créditos para
a finalidade destes programas ou accións.


