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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, 

RELATIVA A LA PREVISIÓ DE DESEMBRE DE 2020 I A L’INCREMENT 

EXTRAORDINARI D’AQUESTES SUBVENCIONS, D’ACORD AMB SALARI MÍNIM 

INTERPROFESSIONAL DE L’EXERCICI 2020  

 

 

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 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). 

 
 

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 (DOGC núm. 8128 de 7.5.2020). 

 

4. El 25 de juny de 2020 es va publicar l’Ordre TSF/96/2020, de 18 de juny, de 

modificació de 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. 8162 de 25.6.2020). 
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5. El 13 de novembre de 2020 es va publicar l’Ordre TES/1060/2020, d’11 de 

novembre, per la qual s’incrementen, amb caràcter  extraordinari  durant el  2020,  

les subvencions destinades al manteniment de llocs de treball de persones amb 

discapacitat en els centre especials de treball, establertes en l’Ordre del Ministeri de  

Treball i Afers Socials de 16 d’octubre de 1998, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores per a la concessió dels ajuts i les subvencions públics destinats al 

foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat, en centres 

especials de treball (BOE núm. 299 de 13.11.2020). 

 

6. Un cop finalitzada la fase d’instrucció del procediment i realitzades les verificacions 

de la documentació presentada i del compliment dels requisits per part de les entitats 

sol·licitants, en resulta que els centres especials de treball que es relacionen a 

l’annex de la present resolució, pel que fa a la previsió del mes de desembre de 

2020: han presentat el formulari de sol·licitud en temps i forma i han declarat que 

compleixen tots els requisits per ser beneficiaris dels ajuts a què es refereixen les 

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

 
 

Fonaments jurídics 

 

I. 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 (DOGC núm. 8128 de 7.5.2020) que estableix en la 

disposició addicional segona, pel que fa a 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, i als efectes de 

fer front a la crisi derivada de la COVID-19, que es pot ordenar el pagament d'una 

bestreta de fins al 70% de l'import sol·licitat per les entitats beneficiàries, per 

mesos sencers vençuts.  
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Un cop es notifiqui la resolució d'atorgament, s'ha de tramitar el document 

d'obligació de la bestreta del 70% de la quantitat atorgada, per la qual no 

s'exigeixen garanties, atès que es tracta de mesures de reactivació econòmica 

d'empreses i entitats afectades per la crisis sanitària de la COVID-19. La 

tramitació del document d'obligació del 30% restant es tramita un cop ha estat 

revisada la justificació presentada per l'entitat. 

Per tal de poder rebre la bestreta, cal que la sol·licitud de la subvenció i la 

justificació que l'acompanya s'hagin presentat en temps i forma, juntament amb 

tota la documentació i informació requerides a les bases reguladores i a la 

convocatòria. En el cas que l'entitat beneficiària hagi sol·licitat un ajornament o 

fraccionament del pagament de deutes, per tal de poder gaudir de la bestreta i 

agilitar al màxim la tramitació del pagament d'aquesta, caldrà que, juntament 

amb la sol·licitud de subvenció, adjunti la resolució de l'òrgan corresponent de 

concessió de l'ajornament i el certificat d'estar al corrent de les obligacions. 

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 la bestreta. 

 

II. 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, 

 

a. 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:  

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 
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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.   

 

b. La base 3 de l’annex 3, que 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. 

 

c. La base 5.1 del mateix annex, que 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, ara Direcció General d’Economia Social, 

el Tercer Sector i les Cooperatives. 

 
 

d. La base 5.2 de l’annex 3, que 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. 

 

e. La base 5.6 de l’annex 3, 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 de la base 5. 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Treball, Afers Socials  
i Famílies 
Direcció General d’Economia Social,  
el Tercer Sector i les Cooperatives 
 
 
 

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. 

 

f. La base 6 de l’annex 3 en els seus apartats d), e) i 6.1 de l’Ordre 

TSF/91/2017,  disposa que: 

 

- La sol·licitud i justificació del mes de novembre i una sol·licitud de 

previsió del mes de desembre s’han d’avançar dins dels primers 

tres dies hàbils del mes de desembre. 

- La sol·licitud i justificació del mes de desembre s’haurà de presentar 

de l’1 a 15 de febrer de l’any següent. 

- Les mensualitats de juny i desembre incorporen la corresponent 

paga extraordinària, que s’ha de justificar en aquest període. 

- La justificació del compliment de les condicions imposades i de la  

consecució de l’objecte de la subvenció o ajut s’ha de fer d’acord 

amb el que estableix l’Ordre TSF/91/2020 i l’Ordre ECO/172/2015, 

de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions 

(DOGC núm. 6890, d’11.6.2015), modificada per l’Ordre 

VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre 

ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de 

subvencions, així com els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions. 

 

III. L’Ordre TSF/96/2020, de 18 de juny, de modificació de 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. 8162 de 25.6.2020), 

que afegeix un punt a la base 3 de l'annex 3 de l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de 

maig, que determina que la quantia de la subvenció que es preveu en aquesta 

base es pot augmentar en el supòsit que l'Administració estatal aprovi un 

increment del percentatge de finançament de les subvencions per al 

manteniment dels llocs de treball de persones amb discapacitat i transfereixi els 
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fons necessaris per fer-hi front. En qualsevol cas, s'han de respectar les prioritats 

que estableix la base 1 de l'annex 3 d'aquesta Ordre. 

Aquest augment del percentatge s'aplicarà automàticament a la corresponent 

convocatòria de l'any en els termes en què l'Administració Estatal acordi i 

publiqui l'indicat increment. 

 

IV. L’Ordre TES/1060/2020, d’11 de novembre, per la qual s’incrementen, amb 

caràcter  extraordinari  durant el  2020,  les subvencions destinades al 

manteniment de llocs de treball de persones amb discapacitat en els centre 

especials de treball, establertes en l’Ordre del Ministeri de  Treball i Afers Socials 

de 16 d’octubre de 1998, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la 

concessió dels ajuts i les subvencions públics destinats al foment de la integració 

laboral de les persones amb discapacitat, de treball i treball autònom (BOE núm. 

299 de 13.11.2020). D’acord amb la disposició final primera de l’esmentada 

Ordre, aquesta ha estat dictada a l’empara de de l’article 149.1.7ª de la 

Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 

legislació laboral, sense perjudici de la seva execució per les Comunitats 

autònomes, i l’article i 149.1.13ª del mateix cos legal, que atribueix a l’Estat la 

competència exclusiva per regular les bases i coordinació de la planificació 

general de l’activitat econòmica.   

 

V. 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) que, en el 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 e pagament efectiu que disposa la base 6 

de l’Annex 3 de l’Ordre de bases. 
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Vist el que s’ha exposat,  

 

 

RESOLC 

 

Primer.- Concedir, a les entitats que es relacionen a l’annex 1 de la present resolució, 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 a la previsió del mes de desembre de 2020. Aquesta concessió correspon 

a una bestreta que es regularitzarà amb els imports revisats i realment justificats amb la 

documentació que s’haurà de presentar de l’1 al 15 de febrer de 2021.  

 

Les persones destinatàries finals d’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.    

 

Segon.- Concedir a les entitats que es relacionen a l’annex 2 de la present resolució, 

l’increment del 10% amb caràcter extraordinari sobre l’import de les subvencions 

atorgades del Programa 2, destinades al foment de la integració laboral de persones 

amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, 

que representa l’increment del 5% sobre el salari mínim interprofessional, per finançar 

els costos salarials respecte de les nòmines meritades des de l'1 de gener fins al 31 de 

desembre de 2020, de les persones treballadores amb discapacitat contractades en 

centres especials de treball, sempre que aquestes persones siguin les destinatàries 

finals definides a la base 1, apartat primer, de l'annex 3 de l'Ordre TSF/91/2017, de 15 

de maig:  

 

a) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones 

amb discapacitat intel·lectual, incloses les persones amb trastorns de l'espectre 

autista, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%. 

b) Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat 

reconegut igual o superior al 65%. 
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Tercer.- Ordenar el pagament d’una bestreta del 70% de l’import atorgat en el punt tercer 

anterior, corresponent a l’increment del 10% amb caràcter extraordinari sobre l’import 

de les subvencions atorgades de gener a novembre de 2020, inclosos, que representa 

l’increment del 5% sobre el salari mínim interprofessional. 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. 

 

Quart.- 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 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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