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RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DELS 

SERVEIS INTEGRALS D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ DE 

LES PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRANSTORN DE LA SALUT MENTAL QUE 

PERMETIN INCREMENTAR EL GRAU D’OCUPABILITAT I LA SEVA INSERCIÓ LABORAL  
 

Fets 
 

1. El 8 de novembre de 2016 es publica l’Ordre TSF/294/2016, de 28 d'octubre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels 
serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb 
discapacitat o trastorns de la salut mental. (DOGC núm. 7242 - 8.11.2016). 
 

2. El 9 de novembre de 2016 es publica la  Resolució TSF/2483/2016, de 28 d'octubre, per la 
qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions per a la 
realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les 
persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. (DOGC núm. 7243 - 9.11.2016). 

 
3. Fins al 16 de novembre de 2016, data màxima de finalització del termini de presentació, es 

presenten 55 sol·licituds segons el model normalitzat, que es tramita d’acord amb les 
bases reguladores.  

 
4. La Comissió tècnica d’avaluació que estableix la base 9.4 de les bases reguladores, en la 

reunió del 9 de desembre de 2016, aprova l’acta de l’avaluació de les sol·licituds 
presentades, d’acord amb els criteris que estableix la base 10 de  l’Ordre TSF/294/2016, 
de 28 d'octubre, així com la distribució del pressupost assignat d’acord amb la puntuació 
obtinguda en el concurs.  
 

5. L’òrgan instructor comprova la veracitat de les dades incloses a les declaracions i la 
documentació aportada. 

 
 

Fonaments jurídics 
 
1.- Les sol·licituds a les quals es refereix aquesta Resolució i que es detallen als annexos s’han 
presentat dins el termini que estableix l’article 4. 3 de la Resolució TSF/2483/2016, de 28 
d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions 
per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les 
persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. 

 
2.- Les entitats sol·licitants compleixen tots els requisits de la base 3 de l’Ordre TSF/294/2016, de 
28 d'octubre, abans esmentada. 
 
3.- Els sol·licitants han presentat tota la documentació que exigeix la base 8 de les bases 
reguladores, abans esmentada. 
 
4.- La competència per conèixer de la present resolució s’atribueix a la persona titular de la 
direcció general d'Economia Social i el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, d’acord 
amb el que estableix a la base11.1 de l’Ordre TSF/294/2016, de 28 d'octubre, abans esmentada.  
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5.- El procediment de concessió de subvencions es el procediment de concurrència competitiva, 
d’acord amb l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d’acord 
amb el que disposa la base 9.2 de l’Ordre TSF/294/2016, de 28 d'octubre, abans esmentada. Un 
cop efectuades les valoracions dels projectes i assignades les puntuacions es fa una primera  
concurrència, amb motiu d'una convenient distribució diversificada i equilibrada dels recursos 
disponibles arreu del territori de Catalunya en la qual es  prioritza l'atorgament d’una subvenció als 
projectes de major puntuació de cadascuna de les demarcacions territorials per tal de preservar-
ne la representació i actuació territorial. 
Posteriorment, entre les entitats sol·licitants restants, mitjançant l'aplicació del barem, establert a 
la base 10.2 de l’Ordre de  bases reguladores , i en funció de la puntuació obtinguda, i del 
pressupost restant es procedeix a aprovar els millors projectes fins a exhaurir els crèdits existents. 
El barem consisteix en què per a cadascuna de les franges es determina un nombre màxim de 
persones preparadores laborals. 
Com a conseqüència, la quantitat finalment atorgada pot ser inferior a la sol·licitada per l'entitat 
interessada  
 
6.- L’article 3.1 de la convocatòria estableix que les actuacions previstes en la Resolució 
TSF/2483/2016, de 28 d'octubre, poden estar cofinançades pel Programa Operatiu PO 
CCI2014ES05SFOP007 en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació per al període 
2014-2020 del Fons Social Europeu amb un cofinançament del 50%. 
 
7.- Aquesta subvenció està subjecte a 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 als ajuts estatals en forma de compensació pel servei públic concedits a algunes 
empreses encarregades de la gestió de serveis d’interès econòmic general (SEIG) (DOUE 
11_1_2012 L7); 
 
8.- D’acord amb l’article 7 de la Resolució TSF/2483/2016, de 28 d'octubre, les accions 
subvencionables dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les 
persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental s'han d'iniciar dins l'any de l'exercici 
pressupostari del seu atorgament, a comptar a partir de l'1 de gener de 2016; el termini màxim per 
a la seva execució és de 12 mesos, i han de finalitzar com a data màxima el 30 de juny del 2017. 

 
En aquest sentit la data real d’inici del Servei serà en el moment en què s’atenguin, almenys i 
simultàniament, com a mimin, el 50% del total de les persones participants DONO, del col·lectiu 
objecte d’intervenció -persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, que tinguin 
reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que pateixin alguna de les 
discapacitats següents: psíquica, física, sensorial, capacitat intel·lectual límit i trastorn mental (en 
aquest últim cas serà suficient la seva acreditació mitjançant un informe per part del servei que fa 
el seguiment terapèutic) i els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una 
pensió d’incapacitat permanent en el grau total o absolut i els pensionistes de classes passives 
que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o pensió per incapacitat permanent per al servei 
d’inutilitat amb disponibilitat d’incorporar-se al mercat de treball ordinari es consideraran també 
afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33% (en aquest cas, és suficient per 
acreditar-ho un certificat o una resolució on es reconeix la condició de pensionista de la Seguretat 
Social per incapacitat permanent en grau total o absolut o de classes passives per incapacitat per 
al servei),que constin a la resolució d'atorgament o reformulació. 

 
9.- El percentatge mínim d'inserció respecte del nombre total de persones ateses, DONO o 
inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a millora de feina, és del 20%. Es 
considerarà que s’ha aconseguit la inserció laboral susdita quan, durant la vigència del servei 
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subvencionat i fins a sis mesos després de la seva finalització, la persona desocupada o inscrita 
en el SOC com a millora de feina  a l’inici del Servei sigui contractada com a treballadora per 
compte  propi o aliè per un període no inferior a 3 mesos en una empresa del mercat ordinari. És 
admissible l’acumulació de contractes, i la data límit per avaluar els resultats d’inserció podrà ser 
de fins a sis mesos un cop finalitzat el Servei subvencionat.  
 
 
Vist el que s’ha exposat, i a proposta de  la persona titular de la subdirectora general de Treball  
per a la Diversitat, 
 
 

Resolc: 
 
1.- Concedir a les entitats que s’esmenten a l’annex 1 una subvenció, en els termes i els imports 
que s’hi especifiquen. 
 
2.- Autoritzar a subcontractar a aquelles entitats beneficiàries que han informat en la sol·licitud de 
la possibilitat de subcontractació de les accions de formació tecnicoprofessional/ la formació en 
alfabetització informàtica / les despeses derivades de l’accessibilitat a la comunicació, condicionat 
a la presentació correcte de la documentació necessària per a subcontractar.  
 
3.- Denegar a les entitats sol·licitants que s’esmenten a l’annex 2 la subvenció sol·licitada, pels 
motius que s’especifiquen. 
 
4.- Acordar que les subvencions sol·licitades per les entitats que s’esmenten a l’annex 3 quedin 
en reserva, en el sentit que se’ls pugui concedir la subvenció  proposada o alguna quantitat 
inferior si alguna de les  entitats incloses a l’annex 1 no l’accepta o desisteix i s’alliberi crèdit 
suficient.  
 
Les entitats beneficiàries que renunciïn a alguna de les actuacions atorgades ho han de 
comunicar, en aquesta fase,  com a molt tard, abans del 19 de desembre de 2016 a l’òrgan de 
llançament. 
 
5.- Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions que estableixen la base 26 de les 
bases reguladores de l’Ordre TSF/294/2016, de 28 d'octubre, abans esmentada. 
 
6.- La justificació de la realització de les actuacions subvencionables, així com les despeses 
generades i l’aplicació correcta dels fons percebuts es farà en el termini i d’acord amb el que 
estableix la base 18 de les bases reguladores, abans esmentada. 
 
7.- Es concedeix un termini de 10 dies hàbils posteriors a la publicació de la resolució 
d’atorgament de subvenció per tal que l’entitat  beneficiària presenti mitjançant la plataforma 
EACAT, en el cas d’ens locals i entitats dependents o vinculades a aquestes, o a través del Canal 
Empresa, en el cas d’entitats privades, la còpia digitalitzada de  la documentació següent: 
 

a) Certificats de solidesa dels immobles, corresponents als punts d'actuació autoritzats en els 
quals es portin a terme les actuacions. Només cal l'aportació d'aquesta documentació en els 
casos d'aquelles entitats que han participat pel mateix punt d'actuació en la convocatòria SIOAS 
anterior però que l'expedició del certificat de solidesa és anterior al 2012 , o d’aquells punts 
d’actuació  atorgats nous i de totes aquelles entitats que no han participat en la convocatòria 
anterior. 
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b) Certificat d'assegurança d'accidents personals que cobreixi per a cadascun dels 
participants en les accions un capital de 23.432,25 euros en cas de mort, i un capital de 46.864,52 
euros en cas d'invalidesa, tots dos derivats del risc d'accident durant el desplaçament per 
qualsevol mitjà, durant l'assistència als punts d'actuació esmentats anteriorment o a les pràctiques 
no laborals, d'acord amb la Circular de 6 de febrer de 2004, sobre l'acreditació de cobertura 
d'assegurances de contractació obligatòria de la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances del Departament d'Economia i Coneixement (actualment Departament de la 
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda). El model de certificat d'assegurances està a disposició 
de les persones interessades a la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
(http://treballiaferssocials.gencat.cat) i al portal de Treball (http://treball.gencat.cat) (imprès codi 
G146NRMI-250). 
 

c) Certificat d'inici signat pel representant legal de l'entitat on s'indiqui el lloc on es realitzaran les 
accions, la data d'inici del servei, el nom, els cognoms, i el DNI o el NIE de les persones que 
desenvoluparan les tasques de personal que exerceix funcions de preparador o preparadora 
laboral, personal de suport administratiu, coordinació, formador, i la persona que durà a terme 
l'acció d'alfabetització digital i de prospecció per a cada punt d'actuació. El model està a disposició 
de les persones interessades a la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
(http://treballiaferssocials.gencat.cat) i al portal de Treball (http://treball.gencat.cat) (imprès codi 
G146NRMI-247). 
 

d)  Llista normalitzada de les persones treballadores participants a les quals s'apliqui la 
metodologia de treball amb suport en el moment de la presentació de la comunicació d'inici 
(imprès codi G146NRMI-248). 
 

e) Reformulació del pressupost, si s’escau (imprès codi G146NRMI-245). Només cal la 

presentació d’aquest document en el supòsit que l’import atorgat sigui inferior al sol·licitat. 

 

f) Documentació de tot el personal que intervé en el desenvolupament de les actuacions i que 

és objecte de la subvenció: 

1) Declaracions i autorització de les persones contractades per l’entitat  que formen 
part del Servei. Aquest document,( imprès codi G146NRMI- 249), està a disposició de 
les persones interessades a la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat) i al portal de Treball 
(http://treball.gencat.cat). En el cas de no autorització de la consulta per part del 
preparador laboral , cal la presentació del títol universitari i/o del darrer imprès de 
cotització a la Seguretat Social (TC2), i de l'imprès d'alta a la Seguretat Social (en el 
cas de nova contractació). En el cas de no autorització de la consulta per part de la 
resta del personal contractat, cal la presentació del darrer imprès de cotització a la 
Seguretat Social (TC2), i de l'imprès d'alta a la Seguretat Social (en el cas de nova 
contractació). 

2) Altes de Seguretat Social o del darrer imprès de cotització a la Seguretat Social 
(TC2), en el cas que no s’autoritzi la consulta. 

3) Contractes de treball comunicats degudament a les oficines del SOC, així com les 
seves corresponents modificacions posteriors.  Només caldrà l’aportació d’aquesta 
documentació en els casos de personal de nova contractació i que no han participat en 

la convocatòria anterior. Tanmateix, si no és el cas, s’haurà de presentar un escrit en 
el qual es comuniqui que no es presenta la documentació pels motius indicats.  
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g)  Documentació exclusiva de les persones preparadores laborals que formen part del 

servei 

 

1. Titulació universitària. Només cal aportar aquesta documentació en els casos de 
no autoritzar la consulta  o de títols universitaris que  s'hagin  obtingut amb 
anterioritat al 1991 o en posterioritat al 2014. 
 

2. Si la titulació universitària no es correspon amb la preferent (psicologia, pedagogia, 
psicopedagogia o mestre d'educació especial) cal aportar la documentació 
següent:  

 
a. Contracte/s on s’explicita que s’han prestat serveis en processos d’inserció per a 

persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental com a mínim un any. En 

el supòsit que el contracte no especifiqui les funcions com a preparador laboral, 

s'admet una declaració jurada de la persona contractada en la qual, com a mínim, 

s'indiqui: entitat, col·lectiu, període i tasques (per acreditar l'experiència de la 

persona preparadora laboral). 

 

b. Diploma acreditatiu d’haver rebut un mínim de 300 hores de formació en l’àmbit de 

la inserció laboral, tècniques de recerca de feina o balanç de competències o 

l'acumulació d'hores en diversos diplomes (per acreditar la formació de la persona 

preparadora laboral que tingui una titulació diferent de la preferent), si escau.  

 

h) Escrit motivat en el qual l’entitat sol·licita la validació per al desenvolupament de multitasques 

per part d’una persona física que forma part del Servei, si escau. Les persones preparadores 

laborals no podran desenvolupar en el Servei altre tasca que la de preparador/a laboral.  

 
i) En el supòsit de subcontractació de l’acció de formació tecniprofessional, accessibilitat en la 
comunicació,  i/o la formació en alfabetització informàtica, cal la presentació de la documentació 
següent: 

a) Contracte, conveni o acte de validesa jurídica similar, en el qual hi ha de 
constar, com a mínim, el contingut que s’estableix en la base 15 de l’Annex I de 
l’Ordre EMO/225/2015, de 17 de juliol.  

b) Declaració responsable de l’entitat subcontractada (imprès codi G146NRMI-
295). 

c) Memòria en la qual es justifiqui l’elecció d’una proposta econòmica que no sigui la 
més avantatjosa quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantitat de 
18.000,00 euros. 

j) Còpia digitalitzada de la propietat del local o contracte d’arrendament de cadascuns dels punts 
d’actuació aprovats. Només cal l'aportació d'aquesta documentació en els casos d'aquelles 
entitats que no han participat en la convocatòria anterior o que havent-hi participat, el punt 
d'actuació sigui diferent de la convocatòria anterior. 

En el cas que l’òrgan de llançament detecti errors o mancances en la documentació presentada 
per l’entitat per a l’inici de les actuacions, es requerirà la persona interessada per tal que esmeni 
els defectes o aporti la documentació preceptiva. 
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Si l’entitat no aporta la documentació requerida en el termini donat a tal efecte, la resolució 
d’atorgament restarà sense efecte, prèvia notificació de la resolució corresponent. 

 

8.- El pagament de les subvencions es farà efectiu d’acord amb la base 16 de l’Ordre 
TSF/294/2016, de 28 d'octubre, de la manera següent:  

El 80% de la subvenció atorgada a partir del moment que l’entitat beneficiària presenti  la 
documentació que estableix la base 13 de l’Ordre TSF/294/2016, de 28 d'octubre. 

El 20% restant quan l'entitat beneficiària justifiqui adequadament mitjançant la presentació del 
compte justificatiu on acrediti la realització de les actuacions subvencionades, així com les 
despeses generades per les accions esmentades i l’aplicació correcta dels fons percebuts, dins 
del termini que, com a màxim, serà de 3 mesos des de la finalització del Servei previst a la base 
18 de l’Ordre TSF/294/2016, de 28 d'octubre , abans esmentada, i l’Àrea de d’Administració i 
Control de la Gestió hagi revisat la justificació econòmica presentada. 
 
Contra aquest resolució de concessió o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via 
administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant la persona titular de 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, segons el que estableixen l'article 121 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, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Barcelona, 9 de desembre de 2016.  
 
 
El director general 
 

 
 
 






