
              
 
 

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) 

En data 16 de març de 2020, per mitjà de la seva inserció al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, s’ha fet pública 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). 

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.  

A l’apartat 1 de la disposició addicional tercera del Reial decret esmentat s’estableix la 
suspensió dels termes i la interrupció dels terminis per a la tramitació dels 
procediments administratius i, en l’apartat 4, s’habilita l’Administració per acordar 
motivadament la continuació d’aquells procediments administratius que siguin 
indispensables per a la protecció de l’interès general. 

D’altra banda, la Intervenció General ha publicat els Criteris 01/2020, que cal seguir 
amb relació als procediments de subvencions i ajuts de la Generalitat de Catalunya en 
aplicació del Reial Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
 
En l’apartat 1 d’aquests criteris es disposa, en relació amb allò previst a l’apartat 4 de 
la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, que es podrà 
continuar amb la tramitació de l’expedient quan es consideri convenient per evitar 
greus perjudicis als drets i interessos de les persones interessades i prèvia resolució 
expressa i motivada de l’òrgan competent. Per tant, no s’aplicarà la suspensió del 
procediment ni la dels terminis quan pugui implicar perjudicis als drets i interessos de 
les persones interessades en el procediment i en el cas que sigui indispensable per a 
la protecció de l'interès general, el funcionament dels serveis bàsics o que vinguin 
referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma. 
 
La justificació de les mesures que es preveuen en aquesta Resolució, amb relació als 
perjudicis greus que poden patir els persones interessades, se sustenta en la 
important funció social i d’interès general que desenvolupen els centres especials de 
treball (CET) els quals duen a terme llur activitat amb una plantilla de treballadors amb 
discapacitat de, com a mínim, el 70% del total de treballadors i constitueixen un servei 
d'interès general. Aquests treballadors, destinataris finals de les subvencions objecte 
d’aquesta Resolució, són persones amb discapacitat. Es tracta d’un col·lectiu 
especialment vulnerable que, encara més davant la situació que s’ha creat com a 



              
 
conseqüència de la pandèmia, ha de continuar rebent suport per tal d’afavorir-ne la 
inserció laboral i la inclusió social. 
 
De la mateixa manera, és necessari tenir en compte que els CET han vist fortament 
afectada la seva activitat a causa de la pandèmia i de la declaració de l’estat d’alarma, 
amb la conseqüència de no poder generar ingressos malgrat que han de continuar 
assumint les despeses fixes de funcionament i de manteniment de les contractacions. 
 
Per tal de mantenir la contractació del personal adscrit als CET, que és el destinatari 
final de la subvenció, es considera que cal donar continuïtat a les activitats que s’han 
de portar a terme, de forma que es contribueixi a pal·liar els efectes de l’estat d’alarma 
en la societat, i concretament en aquest col·lectiu especialment vulnerable i de risc, i 
s’evitin els greus perjudicis de drets i interessos de les persones interessades, sobretot 
en relació als costos fixos que els CET han de suportar en un període en el qual tenen 
moltes dificultat per obtenir ingressos. 
 
Atès que l’aixecament de la suspensió no afecta els drets i els interessos de tercers; 
 
D’acord amb els criteris dictats per la Intervenció General i escoltades les entitats 
afectades per aquesta situació; 
 
A l’empara del que s’ha exposat, i fent l’exercici de valoració per determinar si la 
suspensió o la continuació de la tramitació serveix per evitar greus perjudicis als drets i 
interessos de les persones interessades i si és indispensable per a la protecció de 
l'interès general,  es conclou que cal continuar amb la tramitació de la convocatòria 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, reprenent el termini íntegre de presentació de sol·licituds, que d’acord 
amb l’article 2 de la Resolució TSF/711/2020, de 5 de març, és de vuit dies hàbils atès 
que, quan es va publicar la convocatòria, l’estat d’alarma ja era vigent des del dia 14 
de març de 2020. 
 
Atès que la Base 5 de l'Annex 3 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, estableix que l’òrgan competent per dictar la resolució és la 
persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l'Autoempresa, ara denominada Direcció General d’Economia Social, el 
Tercer Sector i les Cooperatives d’acord amb allò previst a l’article 16.1 del Decret 
234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. 
 
Per tot això, 
 
 
RESOLC 
 
1. Aixecar la suspensió de la tramitació de la convocatòria 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, 
que es van convocar mitjançant la Resolució TSF/711/2020, de 5 de març (ref. 
BDNS 499473), amb la conformitat de les persones interessades en el 



              
 

procediment expressada mitjançant la presentació de la sol·licitud, per tal d’evitar 
greus perjudicis als seus drets i interessos i per protegir l’interès general. 
 

2. Reprendre la tramitació del procediment en la fase de presentació de les 
sol·licituds, el termini de la qual és de vuit dies hàbils a comptar de l'endemà de la 
data de publicació d'aquesta Resolució al Tauler electrònic de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
3. Notificar aquesta Resolució, atès que les persones interessades en el procediment 

són els centres especials de treball que estan inscrits en el Registre administratiu 
corresponent i tenen un nombre determinat, mitjançant la publicació de la mateixa 
al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
(http://tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té 
els mateixos efectes. 

 
 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada davant el Secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la data d’inici de la seva 
publicació, d’acord amb l’article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 76 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
S’adverteix que, de presentar recurs d’alçada, no es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu, fins que es resolgui expressament el mateix o es produeixi la 
seva desestimació presumpta i, haurà de tenir-se present, a efectes de còmputs del 
termini la interrupció de procediments administratius establerts en el Real decret 
463/2020, de 14 de març, el qual declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en la redacció donada pel Reial decret 
465/2020, de 17 de març. 
 
 
 
 
El director general d’Economia Social,  
el Tercer Sector i les Cooperatives 
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