
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/2513/2022, de 28 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de la línia
2 de les subvencions destinades a les accions d'acompanyament especialitzat i de suport sociolaboral de
les persones amb discapacitat dels centres especials de treball (equips multidisciplinaris de suport, EMS),
per a l'any 2022 (ref. BDNS 642018).

El dia 14 de juny va publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de
juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a actuacions sobre llocs
de treball ocupats per treballadors/es amb discapacitat en centres especials de treball.

L'objecte d'aquesta línia de subvenció és donar suport a les actuacions d'acompanyament especialitzat relatives
a l'ajustament personal i social en el lloc de treball, a les accions formatives orientades a aquest ajustament, i
a l'itinerari per a la millora de la formació i la competència professional, per facilitar l'accés a un lloc de treball
a l'empresa ordinària, en els casos que sigui possible, de les persones amb discapacitat contractades en
centres especials de treball, i també el de donar suport a les accions dirigides a promoure i fomentar la seva
participació comunitària.

Aquesta convocatòria es finança amb els fons estatals assignats per part de la Conferència Sectorial d'Ocupació
i Afers Laborals, i les actuacions que s'hi preveuen contribueixen a assolir els objectius estructurals establers a
l'eix 3, oportunitats d'ocupació, del Pla anual de política d'ocupació per al 2022.

Atesa l'Ordre TES/441/2022, de 17 de maig, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici
econòmic 2022, per a la seva gestió per a les comunitats autònomes amb competències assumides, crèdits de
l'àmbit laboral finançats amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, no finançats amb el Mecanisme de
recuperació i resiliència, inclosos els destinats a l'execució del Pla Reincorpora-T 2019-2021;

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

Atesa la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 (DOGC
núm. 8575, de 31.12.2021);  

Atesa la Decisió de la Comissió de 20 de desembre de 2011 relativa a l'aplicació de les disposicions de l'article
106, apartat 2, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes estatals en forma de compensació
per servei públic concedides a algunes empreses encarregades de la gestió de serveis d'interès econòmic
general (DOUE d'11.1.2012, Decisió SIEG);

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:

Article 1

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a la concessió de la línia 2 de les subvencions
destinades a les accions d'acompanyament especialitzat i de suport sociolaboral de les persones amb
discapacitat dels centres especials de treball (equips multidisciplinaris de suport, EMS), per a l'any 2022,
previstes a l'annex 3 de l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per
a la concessió de subvencions per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per treballadors/es amb
discapacitat en centres especials de treball.
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Article 2

Actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables són les que preveuen les bases 1 i 2 de l'annex 3 de l'Ordre EMT/136/2022, de
10 de juny. 

Article 3

Entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recull la base 2.1 de
l'annex 1 de l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny. 

Article 4

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària els recull la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/136/2022, de 10 de juny. 

Article 5

Persones destinatàries

Les persones destinatàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que consten a la base 1.4
de l'annex 3 de l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny. 

Article 6

Aplicació pressupostària i import convocat

6.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 30.000.000,00 euros, amb càrrec a la
partida IU1702 D/482003300/3330/0000 FPAO del pressupost per al 2022 de la Direcció General d'Economia
Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives.

6.2 Les subvencions que preveu aquesta Resolució van a càrrec dels fons assignats per part de la Conferència
Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals Social per a l'any 2022.

6.3 Aquest import màxim es pot ampliar mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció General
d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, condicionada a la competència que té
atribuïda, d'acord amb els crèdits pressupostaris del Departament d'Empresa i Treball, i amb la publicació
prèvia al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

6.4 L'efectivitat d'aquesta convocatòria queda condicionada a l'existència efectiva de crèdit suficient i adequat
al pressupost per a l'exercici pressupostari corresponent, en el moment de la resolució de concessió.

6.5 En el supòsit que després de dictar la resolució d'atorgament de subvencions s'hagin produït dins el mateix
exercici pressupostari renúncies, revocacions o reintegraments, es poden assignar nous atorgaments per
finançar actuacions que no haguessin obtingut subvenció perquè s'hagués exhaurit el pressupost disponible,
sempre que compleixin els requisits per obtenir la subvenció que disposa aquesta convocatòria.

En aquest sentit, se seguirà la llista de reserva d'entitats sol·licitants proposades per ser beneficiàries de les
subvencions en funció de la puntuació obtinguda, aprovada per l'òrgan col·legiat que acordi la proposta de
concessió de subvencions.

Aquestes noves assignacions queden supeditades al fet que s'hagi certificat que hi ha crèdit suficient
disponible.

6.6 Abans que no es dicti la resolució definitiva, l'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat
de reduir-les parcialment o totalment, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels
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objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 7

Quantia

D'acord amb el que preveu la base 4 de l'annex 3 de l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, la quantia del
mòdul econòmic, que s'ha de multiplicar per persona atesa, és:

Per a les persones destinatàries incloses a l'apartat a) de la base 1.4 de l'annex 3 de l'Ordre EMT/136/2022, de
10 de juny: 2.763,41 euros.

Per a les persones destinatàries incloses a l'apartat b) de la base 1.4 de l'annex 3 de l'Ordre EMT/136/2022, de
10 de juny: 241,81 euros.

L'import resultant del càlcul de la subvenció s'incrementa en un 10%, corresponent a la subvenció de les
despeses indirectes.

Article 8

Sol·licituds i termini de presentació

8.1 El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les
9.00 hores del dia 1 de setembre del 2022, i finalitza a les 14.00 hores del dia 16 de setembre de 2022.

8.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 7 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/136/2022, de 10 de juny. En cas que la sol·licitud o tràmits es presentin mitjançant altres formularis,
aquests es tindran per no presentats, d'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i, per tant, la data a partir de la qual
s'entendrà presentada la sol·licitud o el tràmit serà la data d'entrada del formulari específic assenyalat.

8.3 Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits establerts en l'Ordre esmentada i en aquesta resolució
de convocatòria, si no està degudament emplenada, si la documentació rebuda és incorrecta o si hi falta algun
dels documents preceptius, es requerirà l'entitat sol·licitant que, en el termini màxim de deu dies hàbils,
esmeni la falta o enviï els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix
de la seva petició, de conformitat amb el que estableix l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8.4 Els requisits per presentar les sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits a la base 7 de l'annex 1
de l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny.

Article 9

Documentació de la sol·licitud

9.1 La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la que s'indica a la base 7 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/136/2022, de 10 de juny.  

9.2 D'acord amb la base 5 de l'annex 3 de l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, amb el formulari de sol·licitud
també cal presentar la memòria del projecte de Pla d'intervenció personal, que contingui, com a mínim, la
informació següent:

Descripció de les línies d'actuació: principals components de la proposta de suport, acompanyament i formació;
els grups objectiu de les actuacions; la lògica d'intervenció; les estratègies i metodologies d'implementació, i, si
s'escau, l'aportació dels diferents col·lectius implicats.

Anàlisi de la situació dels col·lectius destinataris de les actuacions i del context social i laboral del centre
especial de treball, incloent-hi la justificació del nombre de persones que no realitzaran un itinerari laboral,
sinó accions d'acompanyament per a la participació comunitària o l'adquisició d'habilitats socials (condició de
cada persona, edat, grau de discapacitat i d'altres aspectes rellevants).

Programa de treball: objectius, accions amb la seqüenciació i integració; els recursos humans i materials que
s'hi destinaran, incloent-hi el seu perfil professional i el cronograma semestral de les actuacions a
desenvolupar.
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Els indicadors del projecte pel que fa a l'objectiu específic.

Experiència prèvia de l'entitat en els darrers tres anys en aquests projectes.

Article 10

Criteris de valoració

Els criteris de valoració, a més de les ponderacions corresponents, els recull la base 6 de l'annex 3 de l'Ordre
EMT/136/2022, de 10 de juny. 

Article 11

Procediment de concessió

El procediment de concessió de les actuacions subvencionades en aquesta Resolució és el de concurrència
competitiva, que està regulat a la base 6.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny. 

Article 12

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

12.1 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de subvencions es regula a la base 9
de l'annex 1 de l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny.  

12.2 L'òrgan competent per dictar la resolució, el mitjà de notificació i el règim de recursos els regula la base
10 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny. 

12.3 El mitjà de notificació i el règim de recursos els regula la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/136/2022,
de 10 de juny.  

12.4 D'acord amb la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, el termini màxim per
emetre la resolució i notificar-la serà de tres mesos, a comptar de la data de publicació de la convocatòria.

Article 13

Termini d'execució

Les actuacions subvencionables que preveu aquesta Resolució es poden iniciar l'1 de gener de 2022 i han de
finalitzar, com a màxim, el 31 de desembre de 2022.

Article 14

Termini, modalitat i documentació de justificació

14.1 Les entitats que hagin rebut subvencions d'acord amb aquesta Resolució han de presentar la justificació,
com a màxim, en un mes des de la finalització del termini d'execució, d'acord amb la base 15.3 de l'annex 1
de l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny.

14.2 La forma, el contingut i els documents de la justificació, que s'han d'acreditar amb la modalitat de mòduls,
són els que consten a la base 15 de l'annex 1 i a la base 8 de l'annex 3 de l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de
juny. 

14.3 Amb la justificació s'ha de presentar una fitxa corresponent als indicadors que es preveuen a la base 22
de l'annex 1 de l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, i que s'especifiquen en l'article 15 d'aquesta Resolució.

Article 15

Pagament
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D'acord amb la base 7 de l'annex 3 de l'Ordre de bases EMT/136/2022, de 10 de juny, un cop revisades les
sol·licituds i la documentació corresponent, a partir de la concessió de la subvenció s'ordenarà el pagament
d'una bestreta del 80% sobre l'import atorgat dels expedients que compleixen els requisits establerts en les
bases. El pagament del 20% restant s'haurà de tramitar un cop l'activitat subvencionada s'hagi justificat
degudament. En cas que s'hagin produït minoracions o renúncies, s'adaptarà aquest segon pagament a l'import
finalment atorgat. 

Article 16

Indicadors

D'acord amb la base 22 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, els indicadors i els mecanismes
per recollir-los són els següents:

a) Indicadors quantitatius:

Nombre de persones ateses pel personal de suport, desglossat per persona tècnica.

Nombre d'hores de suport i acompanyament a les famílies.

Hores de formació de capacitació per a persones amb discapacitat.

b) Indicadors qualitatius:

Percentatge de l'assoliment dels objectius plantejats en el projecte.

b.1) Relacionats amb el grau de satisfacció de les persones treballadores amb discapacitat, mesurar-lo pel que
fa a:

La formació rebuda.

L'acompanyament rebut.

b.2) Relacionats amb el grau de satisfacció del suport i acompanyament a les famílies, mesurar
l'acompanyament rebut.

La recollida d'aquests indicadors s'ha de fer per mitjà de la fitxa d'indicadors que facilitarà l'òrgan instructor, la
qual s'haurà de presentar amb la justificació.

Article 17

Mesures de seguretat

En compliment dels deures en matèria preventiva, les entitats beneficiàries hauran de dur a terme les
actuacions i adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat en la salut de les persones treballadores
i usuàries. Aquestes mesures caldrà consultar-les o acordar

les quan escaigui, seguint els procediments legalment previstos, amb els comitès de seguretat i salut o amb la
participació dels delegats i delegades de prevenció, sens perjudici dels temes que afectin les relacions laborals,
que hauran de ser canalitzats cap als òrgans de participació i representació legals.

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha acordat i publicat un document de recomanacions de mesures
preventives i organitzatives per dur a terme aquesta planificació
(https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/el_crl/activitat/activitat/mesurescoronavirus/).

En aquest sentit, les entitats beneficiàries hauran de presentar una declaració responsable amb el model
normalitzat disponible al Catàleg d'impresos
(https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-390-00.pdf), en
què manifestin el compromís de dur a terme les mesures que detalla l'apartat I del document de
recomanacions esmentat.

Article 18

Efectes
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L'aprovació d'aquest acte implica que s'autoritza 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
per a la comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques derivades que haurà d'efectuar-se
un cop la unitat administrativa competent hagi verificat el compte justificatiu de les despeses elegibles
presentades per la persona beneficiària i que s'ha complert la finalitat de l'objecte de la subvenció.

Article 19

Règim de recursos

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden
interposar-hi un 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 publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Amb caràcter previ, les persones interessades poden interposar-hi un 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, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, 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.

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

Barcelona, 28 de juliol de 2022

Roger Torrent i Ramió

Conseller d'Empresa i Treball

(22.215.022)
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