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RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT de la línia 1 de les subvencions a centres especials de 
treball per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat, 
de foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres 
especials de treball, per a l’any 2022 

Fets 

1. En data 14 de juny de 2022, es va publicar l’Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, per la
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a actuacions
sobre llocs de treball ocupats per persones treballadores amb discapacitat en centres
especials de treball.

2. En data 28 de juny de 2022, es va publicar la Resolució EMT/1990/2022, de 21 de juny,
per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de la línia 1 de les subvencions a
centres especials de treball per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per persones
amb discapacitat, de foment de la integració laboral de persones amb discapacitat
contractades en centres especials de treball, per a l’any 2022 (ref. BDNS 635470) (DOGC
núm. 8697 de 28.6.2022).

3. 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 7 de l'annex 1 i a les bases 3 i 5 de l’annex 2 de l’Ordre EMT/136/2022, de 10 de
juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a
actuacions sobre llocs de treball ocupats per persones treballadores amb discapacitat en
centres especials de treball. Així mateix, han declarat complir tots els requisits a què es
refereixen les bases 3 i 4 de l’annex 1 de l’Ordre esmentada i s’ha verificat que reuneixen
les condicions per poder rebre el pagament anticipat que preveu la disposició transitòria
quarta, també de la mateixa Ordre.

4. Els centres especials de treball que es relacionen a l’annex 2 d’aquesta Resolució, no
compleixen els requisits establerts a l’Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a actuacions sobre
llocs de treball ocupats per persones treballadores amb discapacitat en centres especials
de treball per tal d’esdevenir beneficiaris, pels motius que s’indiquen en cada cas.

Fonaments jurídics 

1. L’Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per
a la concessió de subvencions per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per
persones treballadores amb discapacitat en centres especials de Treball (DOGC núm.
8688 de 14.6.2022).

2. La Resolució EMT/1990/2022, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la
concessió de la línia 1 de les subvencions a centres especials de treball per a actuacions
sobre llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat, de foment de la integració
laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball, per
a l’any 2022 (ref. BDNS 635470) (DOGC núm. 8697 de 28.6.2022).

3. El  Reial  Decret  152/2022,  de  22  de  febrer,  per  el  qual  es  fixa  el  salari  mínim
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interprofessional per al 2022 (BOE núm. 46 de 23.02.2022), amb efectes del 24 de febrer 
de 2022. 

4. 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.

5. 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.

6. El Decret 35/2022, d'1 de març, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball.

7. El Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons
Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la
Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons
Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del
Consell.

8. El Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu, i pel qual es deroga el Reglament
(CE) núm. 1081/2006 del Consell.

9. El Reglament (UE, Euratom) núm. 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de
18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la
Unió Europea, pel qual es modifiquen, entre d’altres, els reglaments 1303/2013 (UE) i
1304/2013 (UE).

10. El Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de desembre
de 2020 que modifica el Reglament(UE) 1303/2013 en allò relatiu als recursos
addicionals i les disposicions d’execució a fi de prestar assistència per a afavorir la
reparació de la crisi en el context de la pandèmia del COVID-19 i les conseqüències
socials i per a preparar una recuperació verd, digital i resilient de l’economia.

11. L'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses
subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020.

12. La Decisió de la Comissió de 20 de desembre de 2011, relativa a l'aplicació de les
disposicions de l'article 106, apartat 2, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea
als ajuts estatals en forma de compensació per servei públic concedits a les empreses
encarregades de la gestió de serveis d'interès econòmic general (DOUE L 7,
d'11.1.2012).

13. El Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència
i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector
públic.

14. La Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2022 (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021).
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15. L'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

Vist el que s’ha exposat, a proposta de la subdirectora general de Treball en la Diversitat i el 
Tercer Sector, 

RESOLC 

1. Concedir a les entitats que es relacionen a l’annex 1 d’aquesta Resolució, la subvenció de
la Línia 1, destinada al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat 
contractades en centres especials de treball, per un import de 97.020.799,47 euros, subjecte 
a revisió en el moment de la justificació. 

2. Denegar a les entitats que es relacionen a l’annex 2 d’aquesta Resolució, la subvenció de
la Línia 1, destinada al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat 
contractades en centres especials de treball, pels motius que s’indiquen en cada cas. 

3. Els destinataris finals d’aquesta subvenció són les persones treballadores amb
discapacitat, 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, del 33%, inclòs. 

4. L’entitat beneficiària ha de complir els requisits i les obligacions establertes a les bases 3 i
4 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny. L’incompliment d’aquestes obligacions 
serà causa de revocació, tal i com estableix la base 18 de l’annex 1 de la mateixa Ordre. 
També haurà de complir les indicacions desplegades mitjançant la guia o altres instruccions 
que complementen la normativa de la convocatòria, les quals es publiquen al tràmit 
corresponent a la convocatòria. 

5. Les  mesures  de  publicitat  que  hauran  d'adoptar  les  entitats  beneficiàries  de  les
subvencions són les que s’indiquen a la base 24 de l’Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, 
quant al finançament del Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu de Catalunya 
2014-2020, les quals es concreten en les instruccions següents: 
https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/El-SOC/Marc-economic/font-financament/Periode- 
operatiu-2014-2020/Programa-operatiu-Catalunya-2014  
2020/Documents/Indicacions_REACT.pdf. 

A més, caldrà assegurar que les persones destinatàries de l'actuació han estat informades 
del cofinançament del fons REACT-UE. Concretament, farà constar el cofinançament del 
Fons Social Europeu en qualsevol document que es lliuri als participants o que formi part de 
l'expedient de l'actuació cofinançada, per exemple certificats d'assistència, convenis de 
pràctiques, contractes, etc. 

6. Ordenar el pagament anticipat de la totalitat de l'import de la subvenció atorgada mitjançant
la present Resolució a les entitats que consten a l’annex 1, en virtut del que disposa la 
disposició transitòria quarta de l’Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny. 

7. Les entitats beneficiàries han de presentar la justificació en dos terminis. La justificació
corresponent als mesos de gener a setembre del 2022 s'haurà de presentar del 3 al 17 
d'octubre del 2022, ambdós inclosos, i la justificació dels mesos d'octubre a desembre de 

https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/El-SOC/Marc-economic/font-financament/Periode-operatiu-2014-2020/Programa-operatiu-Catalunya-2014%202020/Documents/Indicacions_REACT.pdf
https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/El-SOC/Marc-economic/font-financament/Periode-operatiu-2014-2020/Programa-operatiu-Catalunya-2014%202020/Documents/Indicacions_REACT.pdf
https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/El-SOC/Marc-economic/font-financament/Periode-operatiu-2014-2020/Programa-operatiu-Catalunya-2014%202020/Documents/Indicacions_REACT.pdf
https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/El-SOC/Marc-economic/font-financament/Periode-operatiu-2014-2020/Programa-operatiu-Catalunya-2014%202020/Documents/Indicacions_REACT.pdf
https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/El-SOC/Marc-economic/font-financament/Periode-operatiu-2014-2020/Programa-operatiu-Catalunya-2014%202020/Documents/Indicacions_REACT.pdf


4 Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d'Empresa i Treball, i finançada al 100 % pel fons 
REACT-UE com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19 

2022, del 2 al 16 de gener de 2023, ambdós inclosos. 

La forma, el contingut i els documents de la justificació, la modalitat de la qual és l'acreditació 
per mòduls, són els que consten a la base 15 de l'annex 1 i a la base 5 de l'annex 2 de l'Ordre 
EMT/136/2022, de 10 de juny. 

Amb la justificació s'ha de presentar una fitxa corresponent als indicadors que es preveuen 
a la base 22 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, i que s'especifiquen en 
l'article 15 de la Resolució EMT/1990/2022, de 21 de juny. La fitxa es troba al tràmit 
corresponent a la convocatòria. 

8. Ordenar que es notifiqui la present Resolució mitjançant la seva publicació al Tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
d'alçada davant la Secretaria de Treball del Departament d’Empresa i Treball en el termini 
d'un mes, comptat de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent, d'acord amb 
l'article 113 f) del Decret 35/2022, d'1 de març, de reestructuració del Departament 
d'Empresa i Treball. 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. 

El Director general d'Economia Social i Solidària, 
el Tercer Sector i les Cooperatives 

angel
Sello

angel
Sello




