
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/3157/2021, de 19 d'octubre, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'any 2021 per a
la concessió d'ajuts a determinats supòsits de l'Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts de dues línies de suport a l'ocupació de
treballadors i treballadores amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball,
modificada per l'Ordre TSF/174/2019, de 13 de setembre (ref. BDNS 591127).

L'Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels
ajuts destinats a dues línies de suport a l'ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques
especials dels centres especials de treball (DOGC núm. 7466, de 3.10.2017), modificada per l'Ordre
TSF/174/2019, de 13 de setembre (DOGC núm. 7962, de 18.9.2019), preveu dues línies d'ajuts:

La Línia 1, que regula subvencions per al foment de la integració laboral i determina com a destinataris dos
col·lectius de persones amb discapacitat. D'una banda, persones amb discapacitat d'especials dificultats,
concretament les persones afectades per malaltia mental, paràlisi cerebral o discapacitat intel·lectual amb un
grau igual o superior al 33%, i persones amb discapacitats físiques i sensorials amb un grau igual o superior al
65%, d'acord amb les previsions de 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); i de l'altra banda, persones amb discapacitats físiques i sensorials amb graus de discapacitat
compresos entre el 33% i el 65%.

La Línia 2, que subvenciona la contractació, per part dels centres especials de treball, de professionals tècnics i
tècniques de més qualificació i especialització que, mitjançant un pla d'acompanyament individual, proporcionin
suport als treballadors i treballadores d'aquests centres amb discapacitats d'especials dificultats.

Així, d'acord amb l'Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, aquesta Resolució fa pública la convocatòria dels
ajuts per a l'any 2021, però, concretament, d'una banda, de les subvencions corresponents als llocs de treball
ocupats per persones amb discapacitat física o sensorial d'entre el 33% i el 65% i, de l'altra, de les
subvencions que donen suport professional mitjançant personal tècnic de més qualificació que no hagin
obtingut subvenció mitjançant les convocatòries de l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, abans esmentada.

Aquesta nova convocatòria es cofinança amb els fons de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals de
28 d'abril de 2021, i les seves actuacions contribueixen a assolir els objectius estructurals que estableix l'Eix 3,
Oportunitats d'ocupació.

L'import de la reserva de crèdit per aquest any 2021 és de 31.000.000,00 d'euros, dels quals 1.700.000,00
euros són fons finalistes, i la resta, 29.300.000,00 euros, són recursos propis de la Generalitat de Catalunya.

Atès el Decret 247/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball (DOGC núm.
8442, de 23.6.2021);

Atès el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

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);

Atès el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021 (DOGC núm.
8297, de 17.12.2020);

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

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

Ateses 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); la 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) (DOGC núm. 8294, de 14.12.2020); i la
Resolució TSF/3236/2020, de 4 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de
subvencions destinades a la realització d'accions de les unitats de suport a l'activitat professional en el marc
dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat d'especial dificultat contractades
en els centres especials de treball per a l'any 2021 (ref. BDNS 538133) (DOGC núm. 8294, de 14.12.2020);

A proposta de la Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives; amb els
informes previs de l'Àrea Jurídica de Treball i de la Intervenció Delegada del Departament d'Empresa i Treball, i
en ús de les facultats que em són atribuïdes,

Resolc:

-1 Objecte de la convocatòria

1.1 Es fa pública la convocatòria per a l'any 2021 de la concessió d'ajuts a determinats supòsits de l'Ordre
TSF/223/2017, de 28 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts de
dues línies de suport a l'ocupació de treballadors i treballadores amb discapacitat de característiques especials
dels centres especials de treball (DOGC núm. 7466, de 3.10.2017), modificada per l'Ordre TSF/174/2019, de
13 de setembre (DOGC núm. 7962, de 18.9.2019).

1.2 Els ajuts d'aquesta convocatòria són per als supòsits següents:

a) De la Línia 1, concretament, les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb
discapacitat física o sensorial amb un grau igual o superior al 33% i inferior al 65%, que no hagin obtingut
subvenció pel Programa 2 de l'Ordre TSF/91/2017 (DOGC núm. 7373, de 19.5.2017), que preveu l'apartat 2 de
la base 1 de l'annex 2 de l'Ordre TSF 223/2017, de 28 de setembre.

b) De la Línia 2, les subvencions destinades al suport professional a treballadors i treballadores amb
discapacitat d'especials dificultats (és a dir, persones afectades per malaltia mental, paràlisi cerebral o
discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33%, i les persones amb discapacitats físiques i
sensorials amb un grau igual o superior al 65%) en centres especials de treball que tinguin aprovat el
Programa 1 que regula l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig.

-2 Crèdit, partida pressupostària i quanties específiques

2.1 L'import de la reserva de crèdit de les partides pressupostàries IU1702 D/48203300/3330/0000 i IU1702
D/48203300/3330/0000 FPAO és de 31.000.000,00 d'euros.

Aquesta reserva s'ha de distribuir, de forma estimada, en 16.500.000,00 d'euros per a la Línia 1, i
14.500.000,00 d'euros per a la Línia 2. Si una línia de subvenció no esgota el crèdit previst, el romanent es pot
utilitzar, si és necessari, per complementar l'altra línia de subvenció.

2.2 La quantia específica que estableix la base 2.1.b) de l'annex 2 de l'Ordre TSF/223/2017, de 28 de
setembre, modificada per l'Ordre TSF/174/2019, de 13 de setembre, per al càlcul de la subvenció de la línia i el
col·lectiu específic definit a l'apartat 1.a) d'aquesta Resolució, és de 3.306,00 euros per a l'any 2021.

2.3 La quantia específica que estableix la base 3.1 de l'annex 3 de l'Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre,
per al càlcul de la subvenció de la Línia 2, és de 1.695,00 euros per a l'any 2021.

2.4 D'acord amb l'Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, en cas que el nombre de sol·licituds que
compleixin els requisits fixats superi la quantia que preveu la partida pressupostària que fixa la Resolució de
convocatòria, s'aplicarà, per a la concessió de l'ajut, una disminució de la quantia específica per al càlcul de la
subvenció fins que s'esgoti el crèdit disponible, és a dir, s'atorgaran ajuts a tots els centres especials de treball
beneficiaris però amb l'import ajustat al nombre de sol·licituds.
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2.5 L'atorgament d'aquestes subvencions queda condicionat a l'existència de disponibilitat pressupostària per a
aquesta finalitat.

-3 Sol·licituds i terminis de presentació

3.1 La sol·licitud i altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s'han de
formalitzar exclusivament per via electrònica. El formulari de sol·licitud estarà a disposició de les persones i
entitats interessades al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i a
l'apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) .

Per presentar la sol·licitud electrònicament s'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i els
segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat de l'usuari o basats en
certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament, s'admeten els que preveu l'apartat
6.2 del Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol (DOGC
núm. 6922, de 28.7.2015), que són els mecanismes següents:

Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i
custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o
de l'ens que indica el certificat.

Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que
declara representar una persona jurídica. Concretament:

a) Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta
de Catalunya.

b) Certificat del DNI electrònic. La llista de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Certificats i
signatures electròniques de la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat) .

En cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat digital, en poden obtenir un als
centres emissors corresponents, segons el tipus de certificat. La llista de centres emissors es pot consultar a la
secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat) .

El formulari de sol·licitud ha d'incloure la documentació i les declaracions responsables que estableix la base 4
de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, ja esmentada.

3.2 El termini de presentació del formulari de sol·licitud s'estableix des de les 9.00 hores del dia 30 d'octubre
fins a les 15.00 hores del dia 10 de novembre de 2021.

A efectes del còmput de terminis, la recepció al Registre electrònic de la Generalitat en un dia inhàbil s'entén
efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent. En cas que es produeixi una interrupció no
planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la presentació de les
sol·licituds, es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius següents.

3.3 Les entitats poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l'Àrea Privada
(https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/acces).

-4 Òrgan competent per resoldre

Correspon a la persona titular de la Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les
Cooperatives dictar la resolució de concessió d'aquestes subvencions, a proposta de la persona titular de la
Subdirecció General de Treball en la Diversitat i el Tercer Sector.

-5 Resolució de concessió, notificació i recursos administratius

El termini màxim per emetre resolució i notificar-la és de tres mesos a comptar de la data en què la sol·licitud
hagi tingut entrada al registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació. Transcorregut el termini fixat
sense que s'hagi notificat cap resolució expressa, la sol·licitud de subvenció s'ha d'entendre desestimada,
d'acord amb el que estableix l'article 54.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya. 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) . Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos
efectes.
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Contra la resolució de concessió o de denegació de subvencions, que no exhaureix la via administrativa, les
persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Secretaria General del
Departament d'Empresa i Treball en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació de la
resolució, segons el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

-6 Pagament i justificació

6.1 Si per raons d'endarreriment en la publicació de la convocatòria o en els atorgaments de les subvencions,
els pagaments són incompatibles amb la temporalització de pagaments que preveu l'Ordre TSF/223/2017, de
28 de setembre, es poden concentrar en un d'únic, que ha de coincidir amb l'últim manament d'obligació que
descriuen les bases reguladores dels ajuts.

6.2 En el cas de contractacions temporals, s'han de presentar les nòmines corresponents als mesos de
contractació inclosos en el període subvencionat.

6.3 La tramitació del pagament s'ha de fer segons la liquiditat, la disponibilitat i els criteris de la programació
de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya i les condicions que estableix la resolució de concessió.

6.4 Per a la justificació, l'entitat ha de presentar els documents que preveuen l'Ordre TSF/223/2017 en la base
4 de l'annex 2 i la base 6 de l'annex 3, en el segon termini previst, que als efectes d'aquesta convocatòria són
els tres primers dies hàbils del mes de desembre.

El fet de no presentar dins el termini la justificació de les despeses efectuades, sens perjudici que es consideri
que pugui constituir una infracció i li sigui aplicable el règim sancionador que estableixen els articles 101 i
següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, suposa l'incompliment de l'obligació de la justificació, que és causa de revocació de la
subvenció atorgada de conformitat amb el que estableix l'article 99.a) de la Llei esmentada.

-7 Efectes

L'aprovació de la present resolució de convocatòria implica l'autorització a les unitats administratives per a la
comptabilització de la disposició de crèdit a favor de les persones beneficiàries en el sistema corporatiu de la
comptabilitat GECAT, i l'autorització per a la comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques
derivades que s'haurà d'efectuar un cop la unitat administrativa competent hagi verificat el compliment de la
finalitat de l'objecte de la subvenció i el compte justificatiu de les despeses elegibles presentats per la persona
beneficiària.

Aquesta Resolució produeix efectes des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

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 potestatiu 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, ja citada, davant la persona titular del Departament d'Empresa i Treball, en el termini
d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 d'octubre de 2021
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Roger Torrent i Ramió

Conseller d'Empresa i Treball

(21.295.028)
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