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RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE 
LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O 
SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, 
EXERCICI 2019.   
 
 

Fets 
 

 
1. El dia 19 de maig de 2017 es va publicar 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 (DOGC núm. 7373, de 19.5.2017). 

 

2. El dia 28 de febrer de 2019 es va publicar la Resolució TSF/461/2019, de 22 de 

febrer, per la qual s'obre la convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de 

subvencions als centres especials de treball (ref. BDNS 441681), (DOGC núm. 

7820, de 28.2.2019). 

 

3. Els centres especials de treball que es relacionen a l’Annex adjunt han presentat 

el formulari de sol·licitud en temps i forma i amb la documentació que consta a la 

base 4 i la base 6 de l’annex 3 de l’Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, relatiu al 

Programa 2, subvencions destinades al foment de la integració laboral de 

persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres 

especials de treball. 

 

4. Les persones destinatàries finals de la subvenció del Programa 2 són les 

persones amb una discapacitat d'un grau igual o superior al 33% contractades 

en centres especials de treball establertes d'acord amb la prioritat que 

s’especifica a la base 1 de l’Annex de l’Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig.   
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Fonaments jurídics 
 

 

1. 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 (DOGC núm. 

7373, de 19.5.2017). 

 

2.  Resolució TSF/461/2019, de 28 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria de 

l'any 2019 per a la concessió de subvencions als centres especials de treball 

(ref. BDNS 441681), (DOGC núm. 7820, de 28.2.2019). 

 

3.    La base 5.1 de l’Annex 3 de l’Ordre TSF/91/2017, disposa que la concessió 

d'aquesta subvenció correspon a la persona titular de la Direcció General 

d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

4. La base 3 de de l’Annex 3 l’Ordre TSF/91/2017, estableix que el Programa 2 

subvenciona el manteniment del lloc de treball de persones amb discapacitat en 

els centres especials de treball amb la modalitat del cost salarial i d'acord amb 

les prioritats que estableix la base 1 de l'annex 3 de l’Ordre. Es subvenciona, en 

un import del 50% del salari mínim interprofessional, la nòmina de l'exercici de 

cada convocatòria corresponent al lloc de treball ocupat per la persona 

contractada amb discapacitat amb jornada a temps complet o parcial que estigui 

d'alta a la Seguretat Social. 

 

5.  La base 1 de l’Annex 3 de l’Ordre TSF/91/2017 disposa que les persones 

destinatàries finals de les subvencions d'aquest programa són les persones amb 

una discapacitat d'un grau igual o superior al 33% contractades en centres 

especials de treball establertes d'acord amb la prioritat següent:  
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Primer. Se subvenciona els llocs de treball de les persones amb discapacitat 

d'especials dificultats definides als apartats a) i b) de l'article 6.2 del Reial decret 

290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a 

mesura de foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat, contractades 

en centres especials de treball.  

 

En cas que el crèdit total autoritzat sigui insuficient per atendre la concessió de la 

totalitat dels contractes sol·licitats que compleixen els requisits que s’estableixen 

a les bases reguladores, i davant la previsió d'esgotament del crèdit, es 

procedirà per ordre de prelació, de major a menor grau de discapacitat 

 

Segon. Seguidament, i a partir del crèdit autoritzat disponible, es concedeix 

aquest ajut per als llocs de treball de les persones amb discapacitat contractades 

en centres especials de treball amb un grau de discapacitat igual o superior al 

33% no incloses en el col·lectiu d'especials dificultats del paràgraf anterior, de 

més a menys grau de discapacitat i fins a exhaurir el pressupost.   

 

6.   Les entitats sol·licitants han declarat complir tots els requisits a què es refereix la 

base 3 i 4.6  de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig.  

 

7.   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, al 

punt 2 disposa que per al Programa 2 el crèdit disponible s’ha de distribuir en 

dotze manaments d’obligació, que inclouran 14 pagues, que es tramitaran un 

cop s’hagi justificat el pagament efectiu que disposa la base 6 de l’Annex 3 de 

l’Ordre de bases.  

 

8.  La base 5 de l’Annex 3 de l’Ordre TSF/91/2017, 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. 
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9.  La mateixa base 5 apartat 6, estableix que la resolució d'atorgament és mensual 

i fixa la quantitat atorgada i el període, segons el pressupost mensual màxim 

disponible, d'acord amb el que s’estableix a l'apartat 2 d'aquesta base.  

 

  La resolució determina el col·lectiu a qui s'atorga la subvenció d'acord amb les 

prioritats que especifica la base 1 de l'annex 3 de l’Ordre. Ateses les 

disponibilitats pressupostàries i per tal de garantir el mateix tracte als centres 

especials de treball, l'atorgament mensual garanteix que la subvenció recaigui a 

les persones amb un mateix grau de discapacitat. 

 

 

Vist el que s’ha exposat,  

 

 
RESOLC 
 

 

1.    Concedir a les entitats que es relacionen a l’Annex, la subvenció del Programa 2,  

destinada al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o 

superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al 

mes de gener de 2019. 

 

2. El col·lectiu a qui s’atorga la subvenció del mes de gener de 2019 és a les 

persones treballadores amb discapacitat d’especials dificultats definides als 

apartats a) i b) de l’article 6.2 del Reial decret 290/2004, de 20 de març i fins al 

grau de discapacitat, de major a menor, de 34 % inclòs.    

 

3. Autoritzar aquesta despesa en la fase de compromís de disposició  i en la fase de 

reconeixement de l’obligació de pagament, que implica l’autorització a la unitat 

administrativa per a la comptabilització del compromís de la despesa en el 

sistema corporatiu GECAT. 
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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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