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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 2020.   
 

Fets 
 

1. En data 16 de març de 2020 es va publicar la Resolució TSF/711/2020, de 5 de 

març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions 

destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual 

o superior al 33% contractades en els centres especials de treball per a l'any 

2020 (ref. BDNS 499473) (DOGC núm. 8086 de 16.3.2020). 

 

2. El 14 de març de 2020, es va publicar 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 per la COVID-19, que va ser modificat pel Reial decret 465/2020, de 

17 de març, el qual, en la disposició addicional tercera, estableix la suspensió 

dels termes i la interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments 

administratius. 

 

3. El 7 de maig de 2020, es va publicar el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de 

mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter 

social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 el qual, en la disposició 

addicional segona, preveu les bestretes en els ajuts de foment de la integració 

laboral en centres especials de treball. 

 
4. El 8 de maig de 2020, es va publicar al Tauler electrònic de l'Administració de la 

Generalitat de Catalunya la Resolució per la qual s’aixeca la suspensió de la 

tramitació i s’inicia el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria per 

a l'any 2020 de les subvencions destinades al foment de la integració laboral de 

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

especials de treball per a l'any 2020, convocades mitjançant la Resolució 

TSF/711/2020, de 5 de març (ref. BDNS 499473). 
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5. Els centres especials de treball que es relacionen a l’Annex 1 d’aquesta 

Resolució 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. Així mateix, han declarat 

complir tots els requisits a què es refereixen les bases 3 i 4.6 de l’Annex 1 de 

l’Ordre esmentada i s’ha verificat que reuneixen les condicions per poder rebre la 

bestreta. 

 

 

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) i, en concret, les bases 1, 3 i 5 de l’Annex 3. 

 

Segon.- La Resolució TSF/711/2020, de 5 de març, per la qual s'obre la convocatòria 

per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de 

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

especials de treball per a l'any 2020 (ref. BDNS 499473) i, en concret, l’article 2. 

 

Tercer.- El Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en 

matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a 

la COVID-19 que preveu, en la disposició addicional segona, les bestretes en els ajuts 

de foment de la integració laboral en centres especials de treball. 

 

Quart.- 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. 
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Cinquè.- 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 que es relacionen a l’Annex 1, 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 juliol de 2020 per l’import, subjecte a revisió en el 

moment de la justificació, que s’indica en cada cas. 

 

Els destinatàries finals als quals es destina aquesta subvenció són 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 33 % inclòs. 

 

2. Ordenar el pagament d'una bestreta del 70% de l'import atorgat mitjançant la 

present Resolució a les entitats que consten a l’Annex 1. Pel que fa al 30% 

restant, en el decurs de l'execució de la convocatòria, es farà la regularització 

entre les quantitats efectivament justificades i l'import pagat per mitjà de bestreta. 

 
3. Autoritzar la despesa que aquesta Resolució comporta, 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. 

 

Contra la present Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar 

recurs d'alçada davant la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials 
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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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