
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/3235/2020, de 4 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a la
concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual
o superior al 33% contractades en els centres especials de treball per a l'any 2021 (ref. BDNS 538122).

Atesa l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions als centres especials de treball (DOGC núm. 7373, de 19.5.2017);

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003);

Atès el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la
publicitat de les subvencions i altres ajuts públics;

Atès el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.7.2006);

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Atès el Reial decret 469/2006, de 21 d'abril, pel qual es regulen les unitats de suport a l'activitat professional
en el marc dels serveis d'ajustament personal i social dels centres especials de treball;

Atès el Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades
subvencions en l'àmbit de l'ocupació i de la formació professional ocupacional (BOE núm. 83, de 7.4.2006);

Atesa la Resolució de 27 de febrer de 2013, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual es
publica l'Acord del Consell de Ministres de 22 de febrer de 2013, pel qual s'aproven les instruccions per a
l'aplicació de l'article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (BOE núm. 60,
d'11.3.2013);

Ateses la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (DOGC núm.
8124, de 30.4.2020), i la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector
públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen sobre el medi ambient (DOGC núm. 8124,
de 30.4.2020);

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC
núm. 6780, de 31.12.2014);

Atesa l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol
procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions,
premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats (DOGC núm. 7642, de
14.6.2018), modificada per l'Ordre TSF/5/2019, de 14 de gener;

Vist que la subvenció del programa 2 que regula l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball, s'acull a la Decisió de la
Comissió de 20 de desembre de 2011, relativa a l'aplicació de les disposicions de l'article 106.2 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea als ajuts estatals en forma de compensació per servei públic concedits a
algunes empreses encarregades de la gestió de serveis d'interès econòmic general (DOUE L núm. 7,
d'11.1.2012);

Vist que s'anticipa aquesta convocatòria per a l'any 2021 i que el pressupost que es destinarà a les
subvencions anirà a càrrec del fons de la Conferència Sectorial;

Atès el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les
conseqüències de la COVID-19;

A proposta de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, amb els informes
previs de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del Departament del
Treball, Afers Socials i Famílies, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,
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Resolc:

 

—1 Obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades al foment de
la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en els centres especials
de treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que preveu l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig,
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de la subvenció als centres especials de treball
(DOGC núm. 7373, de 19.5.2017), corresponent al programa següent:

Programa 2. Subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o
superior al 33% contractades en centres especials de treball.

 

—2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, es regeixen
per l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, esmentada.

Programa 2. Foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades
en centres especials de treball.

L'import de la reserva de crèdit de les partides pressupostàries és de 23.900.000 euros corresponents a la
partida BE15 D/482002900/333 de fons propis i de 19.400.000 euros corresponents a la partida de BE15
D/482002900/333 FPAO.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 43.300.000 euros amb càrrec al pressupost del 2021.

El crèdit disponible s'ha de distribuir en 12 manaments d'obligació, que inclouen 14 pagues, que s'han de
tramitar un cop s'hagi justificat el pagament efectiu que disposa la base 6 de l'annex 3 de l'Ordre
TSF/91/2017, de 15 de maig.

El formulari de sol·licitud ha d'incorporar els documents que estableix la base 4 de l'annex 3 de l'Ordre
esmentada.

El termini de presentació de sol·licituds és de vuit dies hàbils, a comptar des de les 9:00 hores de l'1 de febrer
fins a les 15:00 hores de l'11 de febrer, d'acord amb el que estableix la base 4 de l'annex 3 de l'Ordre
TSF/91/2017, de 15 de maig.

En el cas d'endarreriment en la publicació de la convocatòria, s'han de presentar les sol·licituds corresponents
als mesos ja vençuts en el termini esmentat. Així mateix, la resta de sol·licituds corresponents als mesos
restants s'han de presentar dins dels primers vuit dies hàbils del mes posterior a la prestació del servei. El
termini s'iniciarà a les 9:00 hores del primer dia hàbil i s'acabarà a les 15:00 hores del primer dia hàbil següent
al de la finalització del termini.

La sol·licitud i la justificació del mes de novembre i una sol·licitud de previsió del mes de desembre s'han de
tramitar dins els primers tres dies hàbils del mes de desembre de l'any de la convocatòria. El termini s'iniciarà
a les 9:00 hores del primer dia hàbil i s'acabarà a les 15:00 hores del primer dia hàbil següent al de la
finalització del termini.

Les sol·licituds dels mesos de juny i desembre han d'incorporar la paga extraordinària corresponent, que s'ha
de justificar amb les sol·licituds d'aquests períodes.

La justificació d'aquest programa s'inclou en el formulari de sol·licitud, d'acord amb el que estableix la base 6
de l'annex 3 de l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig.

La justificació del mes de desembre s'ha de presentar de l'1 al 15 de febrer de l'any següent al de la
convocatòria. El termini estarà obert des de les 9:00 hores del primer dia hàbil fins a les 15:00 hores del setzè
dia hàbil a comptar des de l'inici del termini.

El termini màxim per emetre la resolució d'atorgament mensual és de tres mesos comptats des de la data en
què la sol·licitud hagi tingut entrada al registre de l'òrgan competent per tramitar-la. Un cop transcorregut el
termini fixat sense que s'hagi notificat cap resolució expressa, la sol·licitud de subvenció s'ha d'entendre
desestimada.

La resolució, motivada degudament, s'ha de notificar a les entitats interessades mitjançant la seva publicació al
tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que
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es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació
individual i té els mateixos efectes.

Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs d'alçada davant la Secretaria General del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució
corresponent, d'acord amb l'article 4.f) del Decret 289/2016, de 30 d'agost; el Decret 229/2018, de 23
d'octubre, i el Decret 234/2019, de 12 de novembre de reestructuració del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.

 

—3 L'atorgament d'aquestes subvencions està condicionat a l'existència de disponibilitats pressupostàries per a
aquesta finalitat.

 

—4 L'import màxim amb càrrec a l'exercici 2021 es pot ampliar en funció de la disponibilitat pressupostària,
sens perjudici de la publicació al DOGC de la declaració dels crèdits disponibles prèviament a la resolució de la
concessió, d'acord amb l'article 92.4.b) del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

—5 Els formularis de sol·licitud es poden obtenir al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat) i en l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat).

Els formularis de sol·licitud s'han de presentar per via electrònica mitjançant el Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat), de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat) o de l'apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat), d'acord amb
el que estableix la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, segons el programa que
correspongui.

 

—6 L'òrgan competent per resoldre correspon a la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el
Tercer Sector i les Cooperatives, a proposta de la persona titular de la Sub-direcció General de Treball en la
Diversitat, d'acord amb el que preveu la base 5 de l'annex 3 de l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig.

 

—7 Pel que fa a la justificació, no s'han d'exigir documents en paper en la justificació de despeses. Aquests
documents es poden adjuntar de manera agrupada amb una digitalització simple (PDF) feta per l'interessat i
acompanyada d'una declaració responsable que indiqui que els justificants aportats corresponen fidelment als
que s'han registrat en la comptabilitat i que els documents originals estan custodiats a la seu de l'entitat
beneficiària (d'acord amb els criteris de la Intervenció General 5/2018, de 12 de desembre).

 

—8 D'acord amb el que preveu el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, es pot ordenar el pagament d'una
bestreta de fins al 70% de l'import sol·licitat per les entitats beneficiàries, per mesos sencers vençuts.

Un cop es notifiqui la resolució d'atorgament, s'ha de tramitar el document d'obligació de la bestreta del 70%
de la quantitat atorgada, per la qual no s'exigeixen garanties, atès que es tracta de mesures de reactivació
econòmica d'entitats i empreses afectades per la crisi sanitària de la COVID-19.

La tramitació del document d'obligació del 30% restant es tramita un cop ha estat revisada la justificació
presentada per l'entitat.

A fi de rebre la bestreta, cal que la sol·licitud de la subvenció i la justificació que l'acompanya s'hagin presentat
en temps i forma, juntament amb tota la documentació i informació que requereixen les bases reguladores i la
convocatòria. En cas que l'entitat beneficiària hagi sol·licitat un ajornament o fraccionament del pagament de
deutes, a fi de gaudir de la bestreta i agilitar-ne al màxim la tramitació del pagament, cal que, juntament amb
la sol·licitud de subvenció, adjunti la resolució de l'òrgan corresponent de concessió de l'ajornament i el
certificat d'estar al corrent de les obligacions.

En el decurs de l'execució de la convocatòria es farà la regularització entre les quantitats efectivament
justificades i l'import pagat per mitjà de la bestreta.
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Contra la Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de convocatòria ordinària, les persones interessades poden
interposar recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació als diaris oficials que correspongui.

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 4 de desembre de 2020

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

 

(20.345.064)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8294 - 14.12.20204/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20345064-2020




