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i l’Autoempresa

RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DELS AJUTS DESTINATS A DUES LÍNIES DE
SUPORT A L’OCUPACIÓ DE TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT DE
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL PER
A L’ANY 2018.

Fets

1. El dia 3 d’octubre de 2017 es va publicar 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).
2. El dia 13 d’agost de 2018 es va publicar la Resolució TSF/1946/2018, d’1
d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts
destinats a dues línies de suport a l'ocupació de treballadors amb discapacitat
de característiques especials en centres especials de treball, per a l'any 2018
(ref. BDNS 411227), (DOGC núm. 7684, de 13.08.2018).
3. Els centres especials de treball que es relacionen a l’Annex 1 adjunt, han
presentat el formulari de sol·licitud en temps i forma i d’acord amb la base 3 de
l’annex 2 de l’Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, relatius a la Línia 1. Els
destinataris finals de la línia 1 són:
-

Persones amb discapacitat d'especials dificultats contractades en
centres especials de treball que no hagin obtingut subvenció pel
programa 2 regulat a 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 (Línia 1.1).
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-

Les persones treballadors amb discapacitat física o sensorial d'un grau
igual o superior al 33% i inferior al 65% contractats en centres especials
de treball, que no hagin obtingut subvenció pel programa 2 de l'Ordre
TSF/91/2017 (Línia 1.2).

4. L’Annex 2 relaciona els centres especials de treball als quals es denega la
subvenció de la Línia 1.1 i Línia 1.2, així com la causa de denegació.
5. Els centres especials de treball que es relacionen a l’Annex 3, adjunt, han
presentat el formulari de sol·licitud en temps i forma d’acord amb la base 4 de
l’Annex 3 de l’Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, relatius a la Línia 2.
Els destinataris de l’ajut són els treballadors i treballadores amb discapacitat
amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental, paràlisi cerebral o discapacitat
física o sensorial 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, per la
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als
centres especials de treball.
6. L’Annex 4 relaciona els centres especials de treball als quals es denega la
subvenció de la Línia 2, així com la causa de denegació.

Fonaments jurídics

1. 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).
2. Resolució TSF/1946/2018, d’1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a
la concessió dels ajuts destinats a dues línies de suport a l'ocupació de
treballadors amb discapacitat de característiques especials en centres especials
de treball, per a l'any 2018 (ref. BDNS 411227 (DOGC núm. 7684, de
13.08.2018).
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3. La base 3 de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/223/2017, estableix els requisits que han
de complir els centres especials de treball per a ser entitats beneficiàries.
4. La base 9 de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/223/2017, relaciona les obligacions a que
estan sotmeses les entitats beneficiàries de les subvencions que regula aquesta
Ordre.
5. La base 5.4 de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/223/2017, disposa que l'òrgan
instructor del procediment de concessió d'aquestes subvencions correspon al
subdirector o subdirectora general d'Ocupació en la Diversitat i que correspon
resoldre aquesta subvenció al director o directora general d'Economia Social, el
Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.
6. La base 1 de l’Annex 2 de l’Ordre TSF/223/2017, estableix que les persones
destinatàries finals dels ajuts de la línia 1 són:

-

les persones amb discapacitat d'especials dificultats contractades en
centres especials de treball que no hagin obtingut subvenció pel programa
2 regulat a 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.

-

les persones treballadores amb discapacitat física o sensorial d'un grau
igual o superior al 33% i inferior al 65% contractats en centres especials de
treball, que no hagin obtingut subvenció pel programa 2 de l'Ordre
TSF/91/2017.

7. La base 2 de l’annex 2 de l’Ordre TSF/223/2017, en relació amb la Resolució
TSF/1946/2018, d’1 d'agost, estableix la quantia total per als treballadors amb
contracte de treball vigent amb data 1 de gener de l’any de la convocatòria i
mantingut, com a mínim, fins el 31 de desembre de l’any de la sol·licitud, en la
quantia següent:
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a) Per als destinataris finals de la línia 1, que descriu la base 1.1 de
l'annex 2, s'estableix la quantia de 5.151 euros per a l'any 2018,
és a dir, el 50% del salari mínim interprofessional de 2018, o la
part proporcional que correspongui pels mesos en que no hagin
obtingut

subvenció

pel

programa

2

regulat

a

l’Ordre

TSF/91/20017, de 15 de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions als centres
especials de treball.

b) Per als destinataris finals de la línia 1, que descriu la base 1.2 de
l'annex 2, s'estableix la quantia de 2.575 euros per a l'any 2018,
és a dir el 25% del salari mínim interprofessional d'aquest any, o la
part proporcional que correspongui pels mesos en que no hagin
obtingut

subvenció

pel

programa

2

regulat

a

l’Ordre

TSF/91/20017, de 15 de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions als centres
especials de treball.

En cas de contracte a temps parcial, la quantia es redueix de forma proporcional a
la jornada laboral i és proporcional a la presència efectiva del treballador al seu lloc
de treball.
Quan l'ajut s'aplica a treballadors i treballadores amb discapacitat amb contractes
de treball de baix rendiment, la quantia de la subvenció atorgada es reduirà en el
mateix percentatge en què els treballadors tinguin reduït el salari.
8. La base 1 de l’Annex 3 de l’Ordre TSF/223/2017, disposa que l'ajut consisteix
en una subvenció als centres especials de treball que tinguin contractats o
contractin personal tècnic de més qualificació i especialització durant el període
comprès entre el mes de gener i el mes de novembre de l'any de la
convocatòria, que complementin i millorin les actuacions realitzades en el si de
les unitats de suport a l'activitat professional dels centres especials de treball
que hagin sol·licitat i tinguin atorgat el programa 1 convocat mitjançant la
Resolució TSF/764/2018, de 16 d’abril, per la qual s'obre la convocatòria de
l'any 2018 per a la concessió de subvencions als centres especials de treball.
Així mateix, l'ajut complementa la diferència en els costos laborals dels tècnics i
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monitors d'aquestes unitats que paguen els centres especials de treball i el que
se'ls subvenciona pel programa 1 de l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig.
9. La base 2 de l’annex 3 de l’Ordre TSF/223/2017,disposa que les persones
destinatàries dels ajuts de la línia 2 són els treballadors i treballadores amb
discapacitat intel·lectual, malaltia mental, paràlisi cerebral o discapacitat física o
sensorial 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, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres
especials de treball.

10. La Resolució TSF/1946/2018, disposa que la quantia específica que estableix
la base 3 de l’annex 3 de l’esmentada Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre,
per al càlcul de la subvenció de la línia 2, és de 1.670 euros per a l'any 2017.
La subvenció s’aplica en funció de la durada dels contractes dels professionals,
així com en funció de la durada de la seva jornada laboral quan el contracte
sigui a temps parcial.

11. Les entitats sol·licitants compleixen els requisits a què es refereix la base 3 de
l’annex 1 de l’Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, i han presentat les
declaracions responsables de la base 4.6 del mateix annex.
12. La base 5 de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/223/2017, disposa que el procediment
de concessió és el de concessió directa, d'acord amb el que estableix el Reial
decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de
determinades subvencions en l'àmbit de l'ocupació i de la formació professional
ocupacional.

13. El punt 2.1 de la Resolució TSF/1946/2018, disposa que l'import màxim pot ser
objecte de modificació tenint en compte el desplegament de les dues línies de
tal manera que, si una línia no esgota el seu crèdit previst, pot aplicar-se a l'altra
línia mitjançant resolució del director o directora general d'Economia Social, el
Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa del Departament de Treball,
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Afers Socials i Famílies. Aquesta resolució s'ha de publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
14. El punt 6 de la Resolució TSF/1946/2018, d’1 d'agost, en relació amb la base
4.1 de l’annex 2 i la base 6.1 de l’Annex 3 de l’Ordre TSF/223/2017, disposa
que el pagament de la subvenció es fa mitjançant dos manaments d'obligacions.
Un al mes de juny una vegada s'hagi emès la resolució aprovatòria, per
subvencionar els costos laborals dels destinataris de la línia d'ajut produïts entre
l'1 de gener i el 31 de maig de l'any 2018, i un altre el mes de desembre, per
subvencionar els costos laborals dels destinataris produïts entre l'1 de juny i el
30 de novembre d'aquest mateix any.

La convocatòria preveu que per raons de retard en la publicació de la
convocatòria o en els atorgaments de les subvencions es pot concentrar en un
d'únic pagament que ha de coincidir amb l'últim manament d'obligació.

15. El punt 6.4 de la Resolució TSF/1946/2018, estableix que per a la justificació,
l'entitat ha de presentar els documents de que preveuen la base 4 de l'annex 2 i
la base 6 de l'annex 3 de l’Ordre TSF/223/2017.
Vist el que s’ha exposat,

RESOLC

1.

Concedir a les entitats que es relacionen a l’Annex 1, la subvenció de la Línia
1.1, destinada al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat
d'especials dificultats contractades en centres especials de treball que no hagin
obtingut subvenció pel programa 2 regulat a 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, i la Línia 1.2 destinada a persones treballadores
amb discapacitats físiques o sensorials amb graus iguals o superiors al 33% i
inferiors al 65%, que no hagin obtingut subvenció pel programa 2 de l'Ordre
TSF/91/2017. Aquest import s’atorga subjecte a la justificació per part dels
beneficiaris.
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2.

Denegar als centres especials de treball que consten a l’Annex 2 la subvenció
sol·licitada, base 3 de l’annex 2 de l’Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre,
Línia 1.1 i Línia 1.2 i la causa de denegació.

3.

Concedir a les entitats que es relacionen a l’Annex 3, la subvenció de la Línia 2,
destinades al suport professional a treballadors i treballadores amb discapacitat
intel·lectual, malaltia mental, paràlisi cerebral i/o discapacitat física o sensorial
superior al 65% en centres especials de treball que tinguin aprovat el programa 1
regulat a 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.
Aquest import s’atorga subjecte a la justificació per part dels beneficiaris.

4.

Denegar als centres especials de treball que consten a l’Annex 4 la subvenció
sol·licitada, base 4 de l’Annex 3 de l’Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre,
relatius a la Línia 2, i la causa de denegació.

Contra la resolució de concessió o denegació, 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, comptat de l'endemà de la
notificació de la resolució corresponent, d'acord amb l'article 4.f) del Decret 289/2016,
de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
En el cas de les administracions públiques, es pot impugnar davant l'ordre
jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de
l'endemà de la notificació, sens perjudici que es pugui interposar requeriment
potestatiu previ davant l'òrgan competent, d'acord amb l'article 44 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva
notificació.
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