Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6274 – 14.12.2012

62103
CVE-DOGC-A-12324041-2012

DEPARTAMENT
D’EMPRESA I OCuPACIó
ORDRE
EMO/410/2012, de 22 de novembre, de declaració de inalització dels procediments
iniciats basant-se en l’Ordre TRE/139/2002, de 16 d’abril, per la qual s’estableixen
les bases reguladores de les subvencions consistents en l’abonament de les quotes
de la Seguretat Social als treballadors que hagin capitalitzat la prestació d’atur,
i en l’Ordre TRE/605/2010, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen les bases
reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de
l’ocupació autònoma.
L’Ordre TRE/139/2002, de 16 d’abril, estableix les bases reguladores de les subvencions consistents en l’abonament de les quotes de la Seguretat Social als treballadors
que hagin capitalitzat la prestació d’atur (DOGC núm. 3631, de 8.5.2002).
L’Ordre TRE/605/2010, de 22 de desembre, estableix les bases reguladores que
han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma
(DOGC núm. 5784 de 28.12.2010).
L’article 2 de l’Ordre TRE/139/2002, de 16 d’abril, i l’article 4 de l’Ordre
TRE/605/2010, de 22 de desembre, respectivament, estableixen que anualment,
mitjançant resolució del/de la conseller/a que s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, s’ha de determinar l’import màxim destinat a l’atorgament de les subvencions esmentades i la partida pressupostària a càrrec de la
qual s’ha de fer l’atorgament.
Tant la concessió de les subvencions consistents en l’abonament de les quotes de
la Seguretat Social als treballadors que hagin capitalitzat la prestació d’atur, com
les subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma, estan condicionades
a l’existència de disponibilitat pressupostària per a aquesta finalitat, així com a la
transferència efectiva dels fons per part de l’Estat.
L’article 4 de l’Ordre ESS/2044/2012, de 24 de setembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic 2012, per a la seva gestió per
les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit
laboral finançades amb càrrec als pressupostos generals del Estat (BOE núm. 233,
de 27.9.2012), permet que les comunitats autònomes puguin ordenar, i si s’escau,
redistribuir segons les necessitats de gestió i en funció de les especificitats dels
col·lectius a atendre, les quantitats inicialment assignades.
Atesos l’article 24.6 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 762, de 18.11.2003), i l’article 63.2 del seu Reglament aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006), que preveuen
que les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del
beneficiari proposat, davant de l’Administració, fins que no se li hagi notificat la
resolució de concessió; i l’article 36.1.b) de la Llei esmentada, que condiciona la
validesa de la concessió de subvencions a l’existència de suficiència de crèdit;
D’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; amb
l’informe previ de l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció
Delegada; a proposta de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i
Treball Autònom, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,
ORDENO:
Article 1
Es posa fi als procediments per a la concessió de les subvencions consistents en
l’abonament de les quotes de la Seguretat Social als treballadors que hagin capitaDisposicions
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litzat la prestació d’atur, i per a la concessió de subvencions per a la promoció de
l’ocupació autònoma, de l’any 2012, tramitats segons estableixen, respectivament,
l’Ordre TRE/139/2002, de 16 d’abril, i l’Ordre TRE/605/2010, de 22 de desembre.
Article 2
Les sol·licituds de subvenció consistents en l’abonament de les quotes de la
Seguretat Social als treballadors que hagin capitalitzat la prestació d’atur, i les
sol·licituds de subvenció per a l’establiment com a persona treballadora autònoma
o per compte propi, subvenció financera i subvenció per a assistència tècnica, presentades d’acord amb les ordres TRE/139/2002, de 16 d’abril, i TRE/605/2010, de
22 de desembre, respectivament, entre l’1 de gener de 2012 i la data de publicació
d’aquesta Ordre, no podran ser ateses per manca de disponibilitat pressupostària i,
a l’efecte, els/les directors/res dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa
i Ocupació dictaran per a cadascuna d’elles una resolució que constati aquest fet, i
també el fet de quedar sense objecte la seva pretensió, d’acord amb el que disposa
l’article 53.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
DISpOSICIÓ DEROGATòRIA
Es deroguen l’Ordre TRE/139/2002, de 16 d’abril, per la qual s’estableixen les
bases reguladores de les subvencions consistents en l’abonament de les quotes de la
Seguretat Social als treballadors que hagin capitalitzat la prestació d’atur (DOGC
núm. 3631, de 8.5.2002); i l’Ordre TRE/605/2010, de 22 de desembre, per la qual
s’estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per
a la promoció de l’ocupació autònoma (DOGC núm. 5784, de 28.12.2010).
DISpOSICIÓ fINAL

Aquesta Ordre produirà efectes des del mateix dia de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 22 de novembre de 2012
f. xAvIER MENA
Conseller d’Empresa i Ocupació
(12.324.041)
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