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Resolució d’inici del projecte d’elaboració del projecte d’ordre, per la qual s’estableixen les bases
reguladores del programa de foment d’ocupació per a la contractació per empreses i entitats
privades de persones pertanyents a col·lectius vulnerables.
L’article 51.1.1a de l’Estatut d’Autonomia´de la Comunitat Valenciana estableix que correspon a la
Generalitat l’execució de la legislació de l’Estat en matèria laboral, assumint les facultats,
competències i serveis que en aquest àmbit i quant a nivell d’execució té l’Estat respecte a les
relacions laborals, sense perjudici de l’alta inspecció d’aquest, i el foment actiu de l’ocupació.
El Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’ocupació estableix com un dels objectius generals de les polítiques d’ocupació assegurar
polítiques adequades d’integració laboral dirigides a aquells col·lectius que presenten més
dificultats d’inserció laboral.
Entre els eixos de les polítiques d’activació per a l’ocupació que a aquest efecte arreplega el text
refós esmentat figura el de les oportunitats d’ocupació, que inclou les actuacions que tenen per
objecte incentivar la contractació, la creació d’ocupació o el manteniment dels llocs de treball. De
la mateixa manera aquest eix comprén, entre altres, l’objectiu estructural de fomentar i sostindre la
contractació de col·lectius i sectors amb dificultats, per a proporcionar treball, experiència i
sostindre l’activitat econòmica: fomentar la contractació de persones desocupades, en especial
aquelles amb més dificultats d’inserció en el mercat laboral.
D’altra banda, i de conformitat amb allò que disposa l’article 164.a de la Llei 1/2015, de 6 de
febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, el
SERVEF ha elaborat amb caràcter previ el seu Pla estratègic de subvencions 2017-2019, entre els
objectius del qual es troba millorar l’accés a l’ocupació de col·lectius de difícil inserció com ara
dones, joves, desocupats de llarga duració, majors de 45 anys.
Així mateix cal destacar que aquestes ajudes podran finançar-se a través d’una de les actuacions
arreplegades en el Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat
Valenciana, aprovat per Decisió d’Execució de la Comissió de 17 de desembre de 2015 (CCI
2014ES05SFOP020). En concret, aquesta actuació s’emmarca en la prioritat d’inversió 9.1 (la
inclusió activa, també amb vista a promoure la igualtat d’oportunitats, així com la participació
activa i la millora de la possibilitat de trobar una ocupació) de l’objectiu temàtic 9 (promoure la
inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació), que té com un dels
seus objectius específics augmentar la contractació de persones en situació o risc d’exclusió
social.
En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 7 de juliol de 2016 es va publicar l’Ordre 7/2016,
de 29 de juny, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per
la qual s’aproven les bases reguladores del programa de foment d’ocupació per a la concessió de
subvencions per la contractació de col·lectius vulnerables. No obstant això, la dita ordre només
subvenciona la contractació indefinida per a la majoria de col·lectius, per la qual cosa per a
facilitar la inserció laboral dels col·lectius amb més dificultats es considera convenient ampliar les
modalitats contractuals objecte de subvenció.
De conformitat amb l’article 3.4 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma,
l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, es considera
convenient aprovar una nova disposició en compte de procedir a una modificació de l’Ordre
2/2016, de 20 de maig.
Vistos els antecedents exposats, i en virtut de les facultats conferides per la Llei 5/1983, de 30 de
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desembre, de Govern Valencià, 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,
ACORD
1.- Iniciar la tramitació del projecte d’ordre de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa de
foment d’ocupació per a la contractació per empreses i entitats privades de persones pertanyents
a col·lectius vulnerables.
2.- Encomanar la seua elaboració i tramitació a la Direcció General d’Ocupació i Formació del
Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
València,
EL CONSELLER D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
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