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Orde do 9 de marzo de 2005 pola que se
establecen as bases reguladoras do progra-
ma de axudas e subvencións ás empresas
cualificadas como iniciativas de emprego
de base tecnolóxica (IEBT), cofinanciado
polo Fondo Social Europeo, e se procede
á súa convocatoria 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, cuxo exercicio lle corresponde hoxe
en día á Consellería de Asuntos Sociais, Emprego
e Relacións Laborais, ao abeiro do disposto no
Decreto 301/2004, do 22 de decembro, polo que
se establece a estrutura orgánica desta.

A posta en marcha do programa de iniciativas de
emprego de base tecnolóxica (IEBT) pola Consellería
de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais
constituíu un paso cualitativo nas actuacións das
políticas activas da Xunta de Galicia, dirixidas ao
fomento da creación de postos de traballo baseados,
neste caso, na introdución de novos procesos ou pro-
dutos no mundo empresarial e no uso intensivo da
tecnoloxía.

Aquelas entidades galegas en que se desenvolven
traballos de investigación, e moi especialmente no
ámbito universitario, son un valiosísimo recurso que
debe ser aproveitado para a posta en marcha de
iniciativas empresariais de alto valor engadido que
sexan capaces de xerar riqueza e emprego de cali-
dade. Este tipo de proxectos ten unha importancia
moi significativa en rexións como Galicia, xa que
ofrece a oportunidade de prosperar na nova economía
do coñecemento mediante a utilización intensiva
deses dous factores que son a innovación e o desen-
volvemento tecnolóxico.

Nesta estratexia o programa de apoio ás IEBT con-
figúrase como un instrumento para a dinamización
da vocación emprendedora no trinomio investiga-
ción, tecnoloxía e emprego, para aproveitar o poten-
cial de investigadores e titulados universitarios,
principalmente, que pretendan xestionar o seu pro-
pio negocio, e propiciar a transferencia do amplo
coñecemento creado, principalmente, en universi-
dades e centros de investigación, en proxectos xera-
dores de novas actividades e novos postos de traballo.

A estrutura normativa deste programa desenvól-
vese en dúas ordes: a Orde do 23 de febreiro de
2001 (DOG nº 47, do 7 de marzo) pola que se esta-
blece un programa de apoio ás iniciativas de emprego
de base tecnolóxica e se regulan os instrumentos
e mecanismos de apoio e de avaliación técnica, así
como os requisitos e condicións que deben reunir
os proxectos e o procedemento para a súa cuali-
ficación e inscrición no rexistro de IEBT, e a orde
que regula as bases e a convocatoria anual do réxime
de axudas económicas dirixidas ás IEBT.

Co obxecto de promover a creación de novos
empregos, este programa establece un incentivo por
cada emprego creado, graduándose a súa contía en
atención á existencia de determinados gastos.

Nesta orde fíxanse as bases reguladoras do réxime
de axudas económicas dirixido ás empresas cuali-
ficadas como iniciativas de emprego de base tec-
nolóxica (IEBT) e se procede á súa convocatoria
para o ano 2005, que se axusta ao disposto no arti-
go 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 decembro, de medi-
das tributarias e de réxime administrativo, e no
Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que
se desenvolve o réxime de axudas e subvencións
públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, así
como o establecido na Lei 13/2004, do 29 de decem-
bro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
de Galicia para o ano 2005, e no que resulte de
aplicación a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións.

Para os vindeiros anos, as axudas recollidas nesta
orde financiaranse con cargo aos créditos das apli-
cacións orzamentarias que, mediante disposición
complementaria, se determinen anualmente, logo da
aprobación dos proxectos orzamentarios xerais da
Comunidade Autónoma para o exercicio correspon-
dente. Para o exercicio 2005 a dita determinación
recóllese na disposición adicional sexta 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 e finalidade e principios de
xestión.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases regu-
ladoras do programa de axudas e subvencións ás
empresas previamente cualificadas como iniciativas
de emprego de base tecnolóxica, coa finalidade de
impulsar e facilitar a posta en marcha de iniciativas
de emprego de base tecnolóxica (IEBT), mediante
o financiamento parcial dos custos necesarios para
a creación de emprego en proxectos empresariais
innovadores de contido científico e/ou tecnolóxico,
previamente cualificados como IEBT e inscritos no
rexistro administrativo habilitado para o efecto na
Dirección Xeral de Promoción do Emprego, en vir-
tude do establecido na Orde do 23 de febreiro de
2001 pola que se establece un programa de apoio
ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica
(IEBT), e proceder á súa convocatoria para o
ano 2005.

2. As solicitudes, tramitación e concesión desta
axuda axustarase ao disposto no texto refundido da
Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,
na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autó-
noma de Galicia, no Decreto 287/2000, do 21 de
novembro, e nesta orde.


