
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ORDRE TSF/174/2019, de 13 de setembre, de modificació de 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.

En data 3 d'octubre de 2017 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7466)
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.

L'objectiu de la modificació dels punts de l'Ordre és adaptar el càlcul de la quantia que s'ha d'atorgar al període
justificable, per tal d'augmentar la transparència en la gestió dels càlculs i evitar redactats que generin
interpretacions errònies.

Les modificacions d'alguns punts de la base 2 de l'annex 2, és a dir, la modificació del punt 2.1, la supressió
del punt 2.2 per un nou redactat, i la supressió del punt 2.3, es fan per adaptar el càlcul de la quantia que s'ha
d'atorgar al període justificable, per tal de fer-lo més entenedor i transparent.

Aquest període justificable comprèn el període de gener a novembre, perquè la subvenció pugui ser justificada i
liquidada dins l'any de la convocatòria, i, per tant, es modifica la quantia específica per adaptar-la a una
convocatòria anual.

Atès el que estableixen el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions;

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

 

Ordeno:

 

Article únic

Es modifica la base 2 de l'annex 2, que queda redactada de la manera següent:

Base 2

Quantia de l'ajut i despesa subvencionable

2.1 La quantia total de l'ajut a cada entitat s'obté de la suma de les operacions següents:

a) Per als destinataris finals que descriu la base 1.1 d'aquest annex, mitjançant una quantia específica
corresponent al 58% del salari mínim interprofessional mensual vigent per al període a justificar de gener a
novembre (12 pagues), per a cada lloc de treball del centre especial de treball sol·licitant ocupat, a data 1 de
gener de l'any de la convocatòria, i mantingut durant tot el període a subvencionar pels treballadors i
treballadores amb discapacitats de dificultats especials que no hagi obtingut subvenció mitjançant l'Ordre
TSF/91/2017, amb contracte de treball vigent amb data 1 de gener de l'any de la convocatòria.

b) Per als destinataris finals que descriu la base 1.2 d'aquest annex, mitjançant una quantia específica
corresponent al 29% del salari mínim interprofessional mensual vigent per al període a justificar de gener a
novembre (12 pagues), per a cada lloc de treball del centre especial de treball sol·licitant ocupat, a data 1 de
gener de l'any de la convocatòria, i mantingut durant tot el període a subvencionar pels treballadors i
treballadores amb discapacitat física o sensorial igual o superior al 33% i inferior al 65%, i que no hagi estat
subvencionat mitjançant l'Ordre TSF/91/2017.
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2.2 Quan la subvenció s'aplica a treballadors i treballadores amb discapacitat amb contractes a temps parcial,
la quantia es redueix de manera proporcional a la jornada laboral que duen a terme aquests treballadors i
treballadores, i és proporcional a la presència efectiva del treballador al seu lloc de treball en el període
esmentat anteriorment.

Quan l'ajut s'aplica a treballadors i treballadores amb discapacitat amb contractes de treball de baix rendiment,
la quantia de la subvenció atorgada s'ha de reduir en el mateix percentatge en què els treballadors tinguin
reduït el salari.

2.3 La despesa subvencionable a justificar per aquesta línia 1 són els costos salarials dels llocs de treball del
centre especial de treball sol·licitant ocupats pels treballadors i treballadores amb discapacitat que es descriuen
a la base 1 d'aquest annex 2, durant el període de l'1 gener al 30 de novembre de l'any de la convocatòria.

2.4 En cas que el nombre de sol·licituds que compleixin els requisits fixats superi la quantia prevista en la
partida pressupostària fixada en la resolució de la convocatòria, s'aplica per a la concessió de l'ajut una
disminució de la quantia específica per al càlcul de la subvenció fins a l'esgotament del crèdit disponible; és a
dir, s'han d'atorgar ajuts a tots els centres especials de treball sol·licitants, però amb l'import ajustat al
nombre de propostes d'atorgament.”

 

 

Disposició transitòria

Els ajuts atorgats abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre es continuaran regint per les bases reguladores
a l'empara de les quals es van atorgar.

 

 

Disposició final

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

 

Barcelona, 13 de setembre de 2019

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

 

(19.259.034)
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