
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA INTEGRACIÓN LABORAL DAS PERSOAS 
CON DISCAPACIDADE E EMPREGO CON APOIO 

ORDE do 19 de agosto de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de promoción 
da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria e do Programa de emprego 
con apoio, como medida de fomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de 
traballo, cofinanciados polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2013 da 
Consellería de Traballo e Benestar (DOG. núm 161 do  26 de agosto de 2013) 
 
PROGRAMAS PRAZOS SOLICITUDES 

Fomento da contratación das persoas 
con discapacidade na empresa 
ordinaria (anexo A). 

Serán os establecidos na artigo 6º desta 
Orde. Subvenciónanse contratacións 
comprendidas entre o 01/10/2012 ó 
30/09/2013 

A documentación 
presentarase na 
sede electrónica 
ou por calquera 
outro medio 
válido en dereito 

Emprego con apoio, como medida de 
fomento do emprego de persoas con 
discapacidade no mercado ordinario de 
traballo (anexo B). 

Será dun mes contado a partir do día 
seguinte ao da publicación desta orde 
no Diario Oficial de Galicia 

 
Tipo de axudas do Programa de Fomento da contratación das persoas con discapacidade na 
empresa ordinaria (anexo A). A documentación a presentar neste apartado: consultar a Orde de 

convocatoria (Base oitava, anexo A) 
 

Subvención pola 
contratación indefinida 

3.907 € por cada traballador con discapacidade ou de 5.107 € por traballadora 
con discapacidade. Incentivos adicionais: 
 -1.000 € cando ademais presente especiais dificultades para a inserción 
laboral 
- 500 € cando os traballadores procedan de centros especiais de emprego. 
- 500 euros cando as empresas que contraten teñan ata 49 traballadores ou no 
caso de contratacións para prestar servizos en centros de traballo dun concello 
rural. 

Subvención pola 
contratación indefinida 

de traballadores con 
discapacidade dun 

enclave laboral 

7.814 euros por cada persoa con discapacidade con especiais dificultades para 
a inserción laboral contratada a xornada completa. Poidendo incrementarse 
902 € pola adaptación de posto de traballo ou dotación de equipos de 
protección persoal … 

Subvención pola 
contratación temporal 

a) subvención de 2.000 € por traballador con discapacidade ou de 2.600 € 
por cada traballadora con discpacidade. Incentivos adicionais:  
- 600 € cando presenten especiais dificultades para a súa inserción laboral 
- 500 € no caso de contratacións en empresas que teñan ata 49 traballadores/as, 
ou no saco de contratacións para prestar servizos en centros de traballo nun 
concello rural. 
- 900 € pola adaptación de postos de traballo ou pola dotación de equipos de 
protección persoal. 

Subvención pola 
contratación de persoas 
con discapacidade no 
marco de proxectos de 

emprego co apoio 

a) Subvención pola contratación indefinida prevista na base cuarta do anexo A 
incrementada nun 50%. 
b) A subvención pola contratación temporal prevista na base sexta do anexo A 
incrementada nun 25%. 

 
 

Subvencións do 
programa de 
emprego con 

apoio (ANEXO B) 
 

6.600 euros anuais por cada persoa traballadora incluída na alínea a) da base 
oitava, número 2 da Orde 
4.000 euros anuais por cada persoa traballadora incluída na alínea b) da base 
oitava, número 2 da Orde. 
2.500 euros anuais por cada persoa traballadora incluída nas alíneas c) e d) da 
base oitava, número 2 da Orde. 

Documentación a presentar neste apartado: consultar a Orde de convocatoria (Base décima, anexo B) 
 
+ INFO:  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130826/AnuncioCA05-
190813-0003_gl.pdf.              //   981513061 Departamento de Formación e Emprego 


