
Generalitat de Catalunya 
Departament de Treball, Afers Socials  
i Famílies 
Direcció General d’Economia Social,  
el Tercer Sector, les Cooperatives 
i l’Autoempresa 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓ COMPLEMENTÀRIA A LES RESOLUCIONS DE 20 DE JULIOL DE 
2016 I DE 14 D’OCTUBRE DE 2016 D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ 
DESTINADA A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS RELATIVES A LES UNITATS DE 
SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL EN EL MARC DELS SERVEIS 
D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 
ALS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL PER A 2016 (USAP) 
 
 
 
Fets 
 
 
1. El dia 23 de maig de 2016 es va publicar l’Ordre TSF/119/2016, de 17 de maig,  

per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat 
professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les 
persones amb discapacitat als centres especials de treball (DOGC núm. 7125, 
de 23.5.2016). 

 
2. El dia 24 de maig de 2016 es va publicar la Resolució TSF/1285/2016, de 19 de 

maig, de convocatòria per a l’any 2016 de presentació de sol·licituds per a la 
concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les 
unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament 
personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de 
treball (DOGC núm. 7126, de 24.5.2016). 

 
3. El dia 21 de juliol de 2016, es va publicar al Tauler electrònic de l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya una Resolució de 20 de juliol de 2016 mitjançant 
la qual s’atorgava a les entitats que constaven relacionades a l’Annex 1, la 
subvenció destinada a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a 
l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de 
les persones amb discapacitat als centres especials de treball amb els imports 
corresponents al període de gener a abril de 2016.   

 
4. La Resolució TSF/1285/2016, de 19 de maig, de convocatòria per a l’any 2016 

disposa que l’atorgament d’aquesta subvenció resta condicionada a l’existència 
de disponibilitats pressupostàries per a aquesta finalitat, motiu pel qual la 
Resolució de 20 de juliol de 2016 va concedir la subvenció inicialment per al 
període  de gener a abril de 2016. 

 
5.  Durant l’exercici 2016  s’han  efectuat  ampliacions  de crèdit mitjançant  les  

Resolucions TSF/1676/2016, de 4 de juliol, i TSF/2633/2016, de 22 de 
novembre, les quals modifiquen l'import màxim per a l'exercici 2016 destinat a la 
concessió de subvencions per a la realització d'accions relatives a les unitats de 
suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i 
social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball. 



6.  El dia 14 d’octubre de 2016, es va publicar al Tauler electrònic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya una Resolució, del mateix dia, mitjançant la qual 
s’atorgava a les entitats que constaven relacionades a l’Annex la subvenció que 
complementava l’atorgada inicialment, destinada a la realització d'accions 
relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis 
d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres 
especials de treball. A l’Annex s’especificava l’import atorgat per al període de 
maig a setembre de 2016. 

 
7. La Resolució TSF/2633/2016, de 22 de novembre, ha permès efectuar el 

pagament de les mensualitats de octubre a novembre i part de la mensualitat de 
desembre de 2016, d’acord amb la base 12.1 de l’Ordre TSF/119/2016, de 17  
de maig, esmentada.    

 
 
 
Fonaments jurídics 
 
 
1. Ordre TSF/119/2016, de 17 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores 

per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives 
a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis 
d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres 
especials de treball.   

 
2. Resolució TSF/1285/2016, de 19 de maig, de convocatòria per a l’any 2016 de 

presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades a la 
realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el 
marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb 
discapacitat als centres especials de treball (DOGC núm. 7126, de 24.5.2016). 

 
3.  Base 12.1 de l’Ordre EMO/119/2016, de 17 de maig, segons la qual 

excepcionalment, ateses les disponibilitats pressupostàries i el sistema de 
justificació i pagament mensual, i d’acord amb l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, es procedirà al prorrateig de l’import 
màxim, en el cas que el crèdit disponible sigui insuficient. 

 
4.  Resolució TSF/1676/2016, de 4 de juliol, per la qual es modifica l'import màxim 

per a l'exercici 2016 destinat a la concessió de subvencions per a la realització 
d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels 
serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als 
centres especials de treball. 

 
5.  Resolució TSF/2633/2016, de 22 de novembre, per la qual es publica la segona 

ampliació de l'import màxim per a l'exercici 2016 destinat a la concessió de 
subvencions per a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a 
l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de 
les persones amb discapacitat als centres especials de treball.  

 
6. La base 12.11 atribueix la competència per dictar resolució de concessió 

d’aquesta subvenció al director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les 
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Cooperatives i l’Autoempresa, a proposta del subdirector o subdirectora general 
de Treball en la Diversitat.  

 
 
 
Vist el que s’ha exposat,  
 
 
RESOLC 
 
 
Concedir a les entitats relacionades a l’Annex adjunt, la subvenció destinada a la 
realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc 
dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als 
centres especials de treball. Aquesta Resolució complementa els imports atorgats 
mitjançant les Resolucions d’aquesta Direcció General de 20 de juliol de 2016 i de 14 
d’octubre pel període i els imports que s’hi especifiquen.  
 
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, 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 des de l’endemà de la notificació, d’acord 
amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici que es pugui 
interposar qualsevol altre recurs procedent en dret que es consideri oportú. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 




