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

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 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 2020.

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), modificada per l’Ordre TSF/174/2019, de 13 de setembre i publicada el
dia 18 de setembre de 2019 (DOGC núm. 7962).
2. El dia 10 de setembre de 2020 es va publicar la Resolució TSF/2153/2020, de 31
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 dels centres especials de treball, per a l'any 2020 (ref.
BDNS 522886), (DOGC núm. 8222, de 10.09.2020).
3. 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 el següent:
a) Els centres especials de treball que es relacionen a l’annex 1 de la present
resolució, han presentat el formulari de sol·licitud en temps i forma i compleixen
els requisits per ser beneficiaris dels ajuts, d’acord amb la base 3 de l’annex 1 i
la base 3 de l’annex 2 de l’Ordre TSF/223/2017, modificada per l’Ordre
TSF/174/2019. Les persones destinatàries finals de la línia 1 són 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 (Línia 1.2).

1

b) Els centre especials de treball que consten en l’annex 2 d’aquesta resolució no
compleixen els requisits per ser beneficiaris de l’ajut corresponent a les línies 1.1
i 1.2, pel motiu que s’indica en cada cas.
c) Els centres especials de treball que es relacionen a l’annex 3 de la present
resolució, han presentat el formulari de sol·licitud en temps i forma i compleixen
els requisits per ser beneficiaris dels ajuts, d’acord amb la base 3 de l’annex 1 i
la base 4 de l’annex 3 de l’Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, modificada
per l’Ordre TSF/174/2019. Els destinataris finals de la Línia 2 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.
d) Els centres especials de treball que consten en l’annex 4 d’aquesta resolució no
compleixen els requisits per ser beneficiaris de l’ajut de la línia 2, pel motiu que
s’indica en cada cas.

Fonaments jurídics
I.

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), modificada per
l’Ordre TSF/174/2019, de 13 de setembre i publicada el dia 18 de setembre de
2019 (DOGC núm. 7692) i, específicament:
a. La base 3 de l’annex 1, que estableix els requisits que han de complir els
centres especials de treball per a ser entitats beneficiàries.
b. La base 5.1 de l’annex 1, 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.
c. La base 5.4 de l’annex 1, on es disposa que l'òrgan instructor del procediment
de concessió d'aquestes subvencions és el subdirector o subdirectora
general d'Ocupació en la Diversitat i que correspon resoldre aquesta
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subvenció al director o directora general d'Economia Social, el Tercer Sector
i les Cooperatives.
d. La base 9 de l’annex 1, en la qual es relacionen les obligacions a què estan
sotmeses les entitats beneficiàries de les subvencions que regula l’Ordre
TSF/223/2017, modificada per l’Ordre TSF/174/2019.
e. La base 1 de l’annex 2, que estableix que les persones destinatàries finals
dels ajuts de la línia 1 són 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.
f.

La base 2 de l’annex 2, que estableix que la quantia total de l'ajut a cada
entitat s'obté de la suma de les operacions següents:
f.1) Per als destinataris finals que descriu la base 1.1 del mateix annex,
mitjançant una quantia específica corresponent al 58% del salari mínim
interprofessional mensual vigent per al període a justificar de gener a
novembre (12 pagues), per a cada lloc de treball del centre especial de treball
sol·licitant ocupat, a data 1 de gener de l'any de la convocatòria, i mantingut
durant tot el període a subvencionar pels treballadors i treballadores amb
discapacitats de dificultats especials que no hagi obtingut subvenció
mitjançant l'Ordre TSF/91/2017, amb contracte de treball vigent amb data 1
de gener de l'any de la convocatòria.
f.2) Per als destinataris finals que descriu la base 1.2 del mateix annex,
mitjançant una quantia específica corresponent al 29% del salari mínim
interprofessional mensual vigent per al període a justificar de gener a
novembre (12 pagues), per a cada lloc de treball del centre especial de treball
sol·licitant ocupat, a data 1 de gener de l'any de la convocatòria, i mantingut
durant tot el període a subvencionar pels treballadors i treballadores amb
discapacitat física o sensorial igual o superior al 33% i inferior al 65%, i que
no hagi estat subvencionat mitjançant l'Ordre TSF/91/2017.
Quan la subvenció s'aplica a treballadors i treballadores amb discapacitat
amb contractes a temps parcial, la quantia es redueix de manera
proporcional a la jornada laboral que duen a terme aquests treballadors i
treballadores, i és proporcional a la presència efectiva del treballador al seu
lloc de treball en el període esmentat anteriorment.

3

Quan l'ajut s'aplica a treballadors i treballadores amb discapacitat amb
contractes de treball de baix rendiment, la quantia de la subvenció atorgada
s'ha de reduir en el mateix percentatge en què els treballadors tinguin reduït
el salari.
Aquesta mateixa base estableix que en cas que el nombre de sol·licituds que
compleixin els requisits fixats superi la quantia prevista en la partida
pressupostària fixada en la resolució de la convocatòria, s'aplica per a la
concessió de l'ajut una disminució de la quantia específica per al càlcul de la
subvenció fins a l'esgotament del crèdit disponible; és a dir, s'han d'atorgar
ajuts a tots els centres especials de treball sol·licitants, però amb l'import
ajustat al nombre de propostes d'atorgament.
g. La base 1 de l’annex 3, que 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/2153/2020, de 31 d’agost, per la qual s'obre la convocatòria de l'any
2020 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
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.
h. La base 2 de l’annex 3, que 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.
II.

La Resolució TSF/2153/2020, de 31 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 dels centres
especials de treball, per a l'any 2020 (ref. BDNS 522886), (DOGC núm. 8222, de
10.09.2020), i, específicament:
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a) L’apartat 2.1, que estableix les quanties específiques a què fa referència la
base 2.1 de l'annex 2 de l’Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, modificada
per l'Ordre TSF/174/2019, de 13 de setembre, que per al càlcul de la subvenció
de la línia 1, són:
a.1 Per als destinataris finals de la línia 1, que descriu la base 1.1 de l'annex
2, s'estableix la quantia de 6.612 euros per a l'any 2020.
a.2 Per als destinataris finals de la línia 1, que descriu la base 1.2 de l'annex
2, s'estableix la quantia de 3.306 euros per a l'any 2020.
Aquest apartat també estableix la quantia específica a què fa referència la
base 3.1 de l'annex 3 de l'esmentada Ordre TSF/223/2017 per al càlcul de la
subvenció de la línia 2, és de 1.695 euros per a l'any 2020.
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.
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.
b) L’apartat 2.4 que determina que, d'acord amb la base 5 de l'annex 1 de
l'Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, pel que fa a la línia 1, en el cas
que el nombre de sol·licituds que compleixin els requisits fixats superi la
quantia que preveu la partida pressupostària que fixa la resolució de
convocatòria, s'aplica per a la concessió de l'ajut una disminució de la quantia
específica per al càlcul de la subvenció fins que s'esgoti el crèdit disponible,
és a dir, s'atorguen ajuts a tots els centres especials de treball beneficiaris
sol·licitants, però amb l'import ajustat al nombre de propostes d'atorgament
de sol·licituds.
També s’estableix en aquesta apartat que, segons estableix la disposició
addicional segona del Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures
extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, pel que fa a la línia 2
d’aquests ajuts, i en el cas que el nombre de sol·licituds que compleixen els
requisits fixats superi la quantia prevista en la partida pressupostària
establerta a la convocatòria, s'ha d'aplicar, per a la concessió de la subvenció,
la puntuació obtinguda en la Resolució de concessió de la subvenció
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corresponent a la convocatòria de l'any 2020 de les subvencions del programa
1, regulat mitjançant l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, fins a exhaurir el
pressupost establert en la convocatòria, i, per tant, s'ha de prioritzar
l'atorgament de les subvencions dels expedients segons aquesta puntuació.
c) L’apartat 6.1, 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, modificada per l’Ordre TSF/174/2019, que
disposa que el pagament de la subvenció es fa mitjançant dos manaments
d'obligacions, preveu que per raons d’endarreriment 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.
d) L’apartat 6.4, que estableix que, per a la justificació, l'entitat ha de presentar
els documents que preveuen la base 4 de l'annex 2 i la base 6 de l'annex 3
de l’Ordre TSF/223/2017, modificada per l’Ordre TSF/174/2019.
e) La Resolució TSF/3167/2020, de 27 de novembre, per la qual s'amplia
l'import màxim que aprova la Resolució TSF/2153/2020, de 31 d'agost, per
la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió dels ajuts
que estableix l'Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, que aprova les
bases reguladores de dues línies de suport a l'ocupació de treballadors amb
discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball,
modificada per l'Ordre TSF/174/2019, de 13 de setembre (ref. BDNS 522886)
que estableix el crèdit destinat a la convocatòria en la quantitat de 31.100.000
euros distribuïts en 16.050.000 euros per a la línia 1 i 15.050.000 euros per
a la línia 2.

Vist el que s’ha exposat,
RESOLC
Primer.- Concedir als centres especials de treball que es relacionen a l’annex 1 de la
present resolució, la subvenció de la línia 1 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 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
de les entitats beneficiàries.
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En el cas que l’entitat a la qual se li concedeix aquesta subvenció no hagi demanat la
subvenció corresponent al programa 2 de l'Ordre TSF/91/2017 per alguna de les
mensualitats de gener a novembre de 2020 o bé si l’import sol·licitat ha estat igual a
zero com a conseqüència de l’aplicació d’expedients de regulació temporal de l’ocupació
(ERTO), el mòdul que s’aplica d’acord amb l’apartat 2.1 de la Resolució TSF/2153/2020,
de 31 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 dels centres especials de treball, per a l'any 2020 (ref. BDNS 522886), (DOGC
núm. 8222, de 10.09.2020), s’ha reduït en tantes dotzenes parts com sol·licituds no
presentades o amb import sol·licitat igual a zero, atès que no s’ha produït la justificació
requerida per les bases reguladores i la convocatòria pel que fa a aquestes mensualitats
en concret.
Segon.- Denegar als centres especials de treball que consten a l’annex 2 de la present
resolució la subvenció sol·licitada de la línia 1, pels motius que s’indiquen en cada cas.
Tercer.- Concedir als centres especials de treball que es relacionen a l’annex 3 de la
present resolució, la subvenció de la línia 2, destinada 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.
En el cas que l’entitat a la qual se li concedeix aquesta subvenció no hagi demanat la
subvenció corresponent al programa 1 de l'Ordre TSF/91/2017 per alguna de les
mensualitats de gener a novembre de 2020 o bé si l’import sol·licitat ha estat igual a
zero com a conseqüència de l’aplicació d’expedients de regulació temporal de l’ocupació
(ERTO), el mòdul que s’aplica d’acord amb l’apartat 2.1 de la Resolució TSF/2153/2020,
de 31 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 dels centres especials de treball, per a l'any 2020 (ref. BDNS 522886), (DOGC
núm. 8222, de 10.09.2020), s’ha reduït en tantes dotzenes parts com sol·licituds no
presentades o amb import sol·licitat igual a zero, atès que no s’ha produït la justificació
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requerida per les bases reguladores i la convocatòria pel que fa a aquestes mensualitats
en concret.
Quart.- Denegar als centres especials de treball que consten a l’annex 4 de la present
resolució la subvenció sol·licitada de la línia 2, pels motius que s’indiquen en cada cas.
Cinquè.- 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 aquesta resolució, 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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