
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/1647/2022, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts
a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o
en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de
ciutadania, per a l'any 2022 (ref. BDNS 629881).

Atesa l'Ordre TSF/65/2018, d'11 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la
contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc
d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania
(DOGC núm. 7643, de 15.6.2018);

Atès el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8418, de 26.5.2021), i el Decret
35/2022, d'1 de març, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball (DOGC núm. 8618, de
3.3.2022);

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que
regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la
documentació públiques (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014);

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Atesa la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació (DOGC núm. 8307, de
31.12.2020);

Atès el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la base de dades nacional de subvencions i la
publicitat de les subvencions (BOE núm. 77, de 30/03/2019), juntament amb la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006);

Atesa l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la
tramitació electrònica (DOGC núm. 7814, de 20.2.2019);

Atesa 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);

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el seu
Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de
25.7.2006), que, pel seu caràcter bàsic, tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les
subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es determina el salari mínim interprofessional per a
l'any 2022 (BOE núm. 46, de 23.2.2022);

A proposta de la Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, amb
l'informe previ de l'Àrea Jurídica de Treball del Departament d'Empresa i Treball, i en ús de les facultats que
em són atribuïdes,

Resolc:

-1 Obrir la convocatòria per a la concessió dels ajuts previstos a l'Ordre TSF/65/2018, d'11 de juny, per la qual
s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb
discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones
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beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l'any 2022.

-2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, es regeixen
per l'annex 1 de l'Ordre TSF/65/2018, d'11 de juny.

-3 L'import màxim destinat a la concessió d'aquests ajuts és de 500.000,00 euros, de la partida pressupostària
IU1702 D/470000100/3330/0000.

-4 Aquest import màxim es pot ampliar mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció General
d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, condicionada a la competència que té
atribuïda, d'acord amb els crèdits pressupostaris del Departament d'Empresa i Treball, i amb la publicació
prèvia al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

-5 L'atorgament de les subvencions està condicionat a l'existència de disponibilitats pressupostàries per a
aquesta finalitat.

-6 La quantia de l'ajut per a un contracte de 12 mesos a jornada completa durant l'any 2022 s'estableix en
7.000,00 euros.

D'acord amb l'apartat b) de la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/65/2018, d'11 de juny, quan el contracte
sigui entre 6 i 12 mesos la quantia de la subvenció s'ha d'ajustar proporcionalment a la durada del contracte, i
se subvenciona un màxim de 12 mesos.

Se subvenciona la contractació iniciada durant l'any 2022 a jornada completa amb un mínim de 6 mesos de les
persones definides a la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/65/2018, d'11 de juny.

-7 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat) i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat).

En cas que es presentin la sol·licitud o tràmits mitjançant altres formularis, aquests es tindran per no
presentats, d'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques i, per tant, la data a partir de la qual s'entendrà presentada la sol·licitud o tràmit
serà la data d'entrada del formulari específic assenyalat.

Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament juntament amb la documentació que
preveu la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/65/2018, d'11 de juny, a través del Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat) o de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat).

Les entitats poden de fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l'Àrea privada, que es troba a la
capçalera del web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/) i des de l'Àrea privada de Canal
Empresa, que trobaran a la capçalera del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat).

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes d'identificació i signatura establerts
en el Protocol d'identificació i signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la
qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost,
d'Administració digital. Concretament s'admeten:

Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i
custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o
de l'ens indicat en el certificat.

Els mecanismes emprats per identificar persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que declara
que representa una persona jurídica:
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a) Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta
de Catalunya (https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do).

b) Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació dels quals es pot consultar a la
secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat).

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Suport a la tramitació de l'apartat Tràmits del
web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/).

-8 El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia a les 9.00 hores de l'endemà hàbil de la data de
publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 15.00 hores del
30 de setembre de 2022.

-9 El procediment de concessió de les actuacions subvencionades en aquesta Resolució és el de concurrència no
competitiva que regula la base 7 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/65/2018, d'11 de juny.

-10 El termini màxim per emetre la resolució de concessió de la subvenció i notificar-la és de tres mesos
comptats des de la data en què s'hagi registrat la sol·licitud a l'òrgan competent per tramitar-la, d'acord amb
la base 11.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/65/2018, d'11 de juny. Un cop transcorregut aquest termini, si no
s'ha dictat i notificat cap resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada, d'acord amb el que
estableix l'article 54.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

-11 La resolució de concessió s'ha de notificar mitjançant la publicació al Tauler d'anuncis electrònic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), d'acord amb la base 11.3 de l'annex 1
de l'Ordre TSF/65/2018, d'11 de juny. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos
efectes.

Contra la resolució de concessió o denegació, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un
recurs d'alçada, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva notificació, davant la persona
titular de la Secretaria de Treball del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb l'article 122 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 76 de la
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
el Decret 35/2022, d'1 de març, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball (DOGC núm. 8618, de
3.3.2022).

-12 L'òrgan instructor del procediment de concessió d'aquestes subvencions és la persona titular de la
Subdirecció General de Treball en la Diversitat i el Tercer Sector. Correspon resoldre aquesta subvenció a la
persona titular de la Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, d'acord
amb el que preveu la base 7.4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/65/2018, d'11 de juny.

-13 El manament de l'obligació de pagament s'ha de tramitar una vegada s'hagi emès la resolució
d'atorgament aprovatòria i s'hagi justificat l'objecte de la subvenció mitjançant la presentació del contracte de
treball del destinatari final i també la seva alta a la Seguretat Social; en el cas de contractes de treball que
siguin vigents en la data de sol·licitud de l'ajut, en el moment de la sol·licitud cal presentar, també, la nòmina i
els documents de cotització dels mesos anteriors, d'acord amb el que preveu la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre
TSF/65/2018, d'11 de juny.

-14 L'aprovació d'aquest acte implica que s'han d'autoritzar les unitats administratives perquè comptabilitzin la
disposició de crèdit a favor de les persones beneficiàries en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT i
perquè comptabilitzin el reconeixement de les obligacions econòmiques derivades que haurà d'efectuar-se un
cop la unitat administrativa competent hagi verificat que s'ha complert la finalitat de l'objecte de la subvenció i
el compte justificatiu de les despeses elegibles presentades per la persona beneficiària.
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-15 Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades
poden interposar-hi un recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Prèviament, contra aquesta Resolució de convocatòria ordinària, les persones interessades poden interposar-hi
un recurs de reposició, de caràcter potestatiu, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
davant la persona titular del Departament d'Empresa i Treball, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

-16 Aquesta Resolució produirà efectes des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Barcelona, 18 de maig de 2022

Roger Torrent i Ramió

Conseller d'Empresa i Treball

(22.150.064)
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