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Orde do 8 de marzo de 2005 pola que
se establecen as bases reguladoras do pro-
grama de fomento do emprego en coo-
perativas e sociedades laborais e se pro-
cede á súa convocatoria para o ano 2005.

As distintas fórmulas de autoemprego colectivo
promovidas polos traballadores asociados en coo-
perativas ou sociedades laborais reveláronse tradi-
cionalmente como medidas eficaces para a xeración
de emprego, mobilización de recursos, corrección
de desequilibrios comarcais e fixación de man de
obra produtiva, establecendo vínculos de interese
mutuo entre a poboación e o seu propio territorio.

Segundo o establecido no artigo 29.1º do Estatuto
de autonomía de Galicia e de conformidade co Decre-
to 168/1984, do 15 de novembro, de asunción de
funcións e servizos transferidos, correspóndelle á
comunidade autónoma a xestión de calquera tipo
de axuda, subvencións e préstamos que realizaba
o Fondo Nacional de Protección ao Traballo e, segun-
do a disposición adicional segunda da Orde
TAS/216/2004, do 20 de xaneiro, pola que se esta-
blecen as bases reguladoras para a concesión de
subvencións para o fomento do emprego e mellora
da competitividade nas cooperativas e sociedades
laborais, a xestión das axudas dos programas para
a creación e o mantemento do emprego recollidas
nela.

Segundo o disposto no Decreto 301/2004, do 22
de decembro, polo que se establece a estrutura orgá-
nica da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego
e Relacións Laborais, correspóndelle a esta o exer-
cicio das anteditas competencias e funcións, entre
outras materias, no relativo ás políticas activas de
emprego e as relativas ao fomento do emprego nas
empresas de economía social.

O programa de fomento de emprego en cooperativas
e sociedades laborais regulado nesta orde establece
un conxunto de axudas orientadas a facilitar a incor-
poración como socios traballadores ou de traballo
nas cooperativas ou sociedades laborais galegas dos
desempregados, ao considerar o autoemprego colec-
tivo como unha fórmula idónea para a creación de
emprego e xeración de riqueza. Preténdese, así mes-
mo, aumentar a competitividade destas empresas co
obxecto de manter o seu emprego mediante incen-
tivos para o financiamento dos investimentos en
inmobilizado material e inmaterial.

En liña co plan estratéxico para o cooperativismo
e coa finalidade de apoiar o emprego das mulleres
e mozos, así como de impulsar o desenvolvemento
local, establécese nesta orde unha nova axuda dirixi-
da ás cooperativas de traballo asociado e sociedades
laborais de nova creación constituídas por estes
desempregados en concellos rurais.

As actuacións previstas nesta orde para fomentar
a incorporación de desempregados como socios tra-
balladores ou de traballo, así como para a contra-
tación de directores ou xerentes, están cofinanciadas
nun 70% polo Fondo Social Europeo no Programa

Operativo Iniciativa Empresarial e Formación Con-
tinua.

As destinadas a apoiar os investimentos que con-
tribúan á creación, consolidación e mellora da com-
petitividade das cooperativas e sociedades laborais
son cofinanciadas nun 70% polo Feder no Programa
Operativo Mellora da Competitividade e Desenvol-
vemento do Tecido Produtivo.

E conforme o Programa Operativo Integrado de
Galicia 2000-2006, as axudas para que os desem-
pregados adquiran a condición de socio traballador
están cofinanciadas nun 75% polo Fondo Social
Europeo.

Neste marco de actuación, as bases reguladoras
e a convocatoria deste programa axústanse ao dis-
posto no artigo 78 do texto refundido da Lei de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, na súa
redacción dada pola Lei 14/2004, do 29 de decem-
bro, de medidas tributarias e de réxime adminis-
trativo; 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 subvencións públicas da Comunidade Autó-
noma de Galicia, e no que resulte de aplicación
a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións.

As axudas recollidas nesta orde financiaranse con
cargo aos créditos das aplicacións orzamentarias
que, mediante disposición complementaria, se deter-
mine anualmente, logo da aprobación dos orzamentos
xerais da comunidade autónoma para o exercicio
correspondente. Para o exercicio 2005 a dita deter-
minación recóllese na disposición adicional oitava
desta orde.

Por todo o exposto, consultados o Consello Galego
de Cooperativas e o Consello Galego de Relacións
Laborais, e de conformidade coas atribucións que
teño conferidas polo artigo 34 da Lei 1/1983, do
22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu
presidente,

DISPOÑO:

Capítulo I
Finalidade, ámbito e principios de xestión

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

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases regu-
ladoras e realizar a convocatoria para o ano 2005
do programa de fomento do emprego en cooperativas
e sociedades laborais, coa finalidade de promover
a incorporación de desempregados ás entidades de
economía social, así como apoiar o desenvolvemento
de proxectos de creación e modernización deste tipo
de empresas, mediante unha mellora da súa com-
petitividade.

2. As solicitudes, tramitación e concesión das axu-
das do programa de fomento do emprego en coo-


