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RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE LES 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 D’ESPECIAL DIFICULTAT CONTRACTADES EN ELS CENTRES 

ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2020. 

 

 

Fets 

 

1. El dia 15 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 16 de març de 2020 es va publicar la Resolució TSF/710/2020, de 5 de març, per la 

qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a la realització 

d'accions de les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis 

d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat d'especial dificultat 

contractades en els centres especials de treball per a l'any 2020 (ref. BDNS 499476). 

 

3. Un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds que disposa el punt 2 de la 

Resolució TSF/710/2020, de 5 de març, el qual va quedar suspès per la declaració de 

l’estat d’alarma establerta mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 

declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 

COVID-19, que va ser modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març i que va ser 

reprès l’11 de maig de 2020, aquestes, juntament amb la documentació que les 

acompanyava, van ser revisades i l’òrgan instructor va realitzar les actuacions necessàries 

per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades, amb la finalitat de 

realitzar la proposta d’atorgament. 

 

4. El dia 30 de juny de 2020 es va publicar al tauler electrònic de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya la proposta de resolució provisional de la convocatòria, en els 

annexos de la qual s’hi feien constar els centres especials de treball sol·licitants als qual es 

proposava concedir la subvenció (Annex 1) i als que se’n proposava la denegació, d’acord 

amb els motius de denegació indicats en cada cas (Annex 2) i es concedia un termini de 

deu dies hàbils per  presentar al·legacions, comptats des de l’endemà de la publicació, les 

quals han de ser preses en consideració en la resolució definitiva. En el cas que un centre 

especial de treball no presenti al·legacions dins del termini fixat, s’entén que accepta 

tàcitament la proposta provisional.   
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5. Un cop transcorregut el termini d’al·legacions, no se n’ha presentat cap. En conseqüència, i 

pel que fa a les entitats respecte de les quals es proposta l’atorgament de la subvenció, 

s’entén que accepten tàcitament aquest atorgament en els termes continguts en la resolució 

de proposta provisional. 

 

6. En l’acta de la Comissió tècnica d’avaluació, constituïda d’acord amb allò previst a la base 7 

de l’annex 2 de l’Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, i que es va reunir el dia 16 de juliol de 

2020, es deixa constància de la inexistència d’al·legacions i s’eleva la proposta de resolució 

definitiva de la convocatòria  a la persona titular de la Sub-direcció General de Treball en la 

Diversitat, que ha de formular la proposta definitiva de concessió. 

 
7. Vista la tramitació anterior, un cop revisada la resolució provisional, l’informe de la Comissió 

tècnica d’avaluació de la convocatòria, la documentació addicional presentada per les 

entitats beneficiàries proposades, les acceptacions i la resta de comprovacions realitzades, 

el dia 21 de juliol de 2020, la persona titular de la Sub-direcció General de Treball en la 

Diversitat ha formulat la proposta definitiva de resolució de la convocatòria.    

 

 

 

Fonaments jurídics 

 

Primer.- 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). 

 

Segon.- La Resolució TSF/710/2020, de 5 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la 

concessió de subvencions destinades a la realització d'accions de les unitats de suport a 

l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones 

amb discapacitat d'especial dificultat contractades en els centres especials de treball per a 

l'any 2020 (ref. BDNS 499476). 

 

Tercer.- El Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària 

i administrativa. 
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Quart.- La Resolució de 7 de maig de 2020, del director general d'Economia Social, el Tercer 

Sector i les Cooperatives, que va ser publicada al tauler electrònic de l'Administració de la 

Generalitat de Catalunya el 8 de maig de 2020, amb relació a la flexibilització de les actuacions 

subvencionades a l’empara de la convocatòria per a l'any 2020 de les subvencions destinades 

a la realització d'accions de les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels 

serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat d'especial dificultat 

contractades en els centres especials de treball (Resolució TSF/710/2020, de 5 de març, ref. 

BDNS 499476), prorrogada la seva vigència mitjançant la Resolució TSF/1546/2020, de 26 de 

juny, per la qual es prorroga la vigència de diverses resolucions de l'àmbit de l'economia 

social, relatives a les mesures de flexibilització d'actuacions subvencionades per pal·liar els 

efectes de la COVID-19. 

 

Cinquè.- La Llei 38/2003, de 17 de novembre i el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 

 

Sisè.- El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

de finances públiques de Catalunya, de 24 de desembre i en concret, el capítol IX. 

 

Vist el que s’ha exposat,  

 

 

 

RESOLC 

 

1. Concedir a les entitats relacionades a l’Annex 1 de la present Resolució la subvenció del 

Programa 1,  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 d'especial dificultat contractades en els centres especials 

de treball, per a l'any 2020. 

 

2. Denegar a les entitats relacionades a l’Annex 2 de la present Resolució, la subvenció 

sol·licitada de Programa 1 citat, pels motius que s’hi especifiquen.  

 

3.  Els centres especials de treball beneficiaris han de complir les obligacions que estableix 

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.  
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Quant a l’execució de les actuacions, si escau, les entitats beneficiàries han de tenir en 

compte allò que preveu la Resolució de 7 de maig de 2020, del director general 

d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives per la qual s’adopten les mesures 

de flexibilització de les actuacions subvencionades afectades per la crisi sanitària 

provocada per la COVID-19, que va ser publicada al tauler electrònic de l'Administració 

de la Generalitat de Catalunya el 8 de maig de 2020, amb relació a la convocatòria per a 

l'any 2020 de les subvencions destinades a la realització d'accions de les unitats de 

suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de 

les persones amb discapacitat d'especial dificultat contractades en els centres especials 

de treball (Resolució TSF/710/2020, de 5 de març, ref. BDNS 499476), i prorrogada la 

seva vigència mitjançant la Resolució TSF/1546/2020, de 26 de juny, per la qual es 

prorroga la vigència de diverses resolucions de l'àmbit de l'economia social, relatives a 

les mesures de flexibilització d'actuacions subvencionades per pal·liar els efectes de la 

COVID-19. 

 

3. La justificació i el pagament de la subvenció es realitzarà d’acord amb el que preveu la 

base 10 de l’Annex 2  de l’Ordre TSF/91/2017, esmentada.  

 

4. Autoritzar aquesta despesa en 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 despesa en el sistema 

corporatiu GECAT. 

 

 

 

 

 

 

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 
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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. 

 

 
 
 
 
Per autorització del director general d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives 
(Resolució d’1 de juliol de 2020) 
La sub-directora general de Treball en la Diversitat 
 
 
 
 
 
 
 
Signat digitalment per 
Elisabet Parés David 
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