En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 25 d´octubre de 2016 es va publicar l
´Ordre 21/2016, de 20 d´octubre, de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les
subvencions destinades al programa d’ocupació amb suport en empreses del mercat
ordinari de treball.
La disposició addicional tercera de l´Ordre 21/2016 estableix que les ajudes que regula se
sotmeten al régim de minimis, establit en el Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió,
de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.
L´aplicació d´este régim determina que l´import total de les ajudes concedides a una
entitat beneficiària no podrà excedir de 200.000 euros durant qualsevol període de tres
exercicis fiscals.
Vista l´execució de les convocatòrias de l´Ordre 21/2016 efectuades fins ara, pot anticiparse que la limitació cuantitativa derivada de la aplicació del régim de minimis suposarà una
restricció del nombre de persones amb diversitat funcional que podran beneficiar-se d
´esta actuació de foment de l´ocupació.
Mitjançant la modificació de l´Ordre 21/2016, es pretén substituir la aplicació del
Reglament (UE) 1407/2013 pel Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny
de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el
mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, que eleva significativament
el llindar máxim de les subvencions que poden concedir-se de forma compatible amb el
mercat interior.
Vistos els antecedents exposats, i en virtut de les facultats conferides per la Llei 5/1983,
de 30 de desembre, del Consell, i el Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, així com
el que estableix l’article 160 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda
pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i l’article 54 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
ACORDE
1.- Iniciar la tramitació del projecte d’ordre de la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, por la qual es modifica l´Ordre 21/2016, de 20 de
octubre, de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,
per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al
programa d’ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball.
2.- Encomanar la seua elaboració i tramitació a la Direcció General d’Ocupació i Formació
del Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
EL CONSELLER D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Firmat per Rafael Climent González el
06/06/2018 10:59:28

CSV:2V6G4IGS-H6NKPJV1-M93IVXQS

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=2V6G4IGS-H6NKPJV1-M93IVXQS

