Subvencions als centres especials de treball amb finançament
estatal

Objecte
Programa 1. Subvenció destinada a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a
l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb
discapacitat dels centres especials de treball. (Ajut 1 d’USAP)
Programa 2. Subvenció per al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat de grau
igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball. (SMI)
Entitats beneficiàries
Entitats titulars dels centres especials de treball i els centres especials de treball que tinguin
personalitat jurídica pròpia i establiment permanent a Catalunya inscrites en el Registre de centres
especials de treball de la Generalitat de Catalunya. (S’han eliminat els topalls de data de registre)
Programa 1. Subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a
l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb
discapacitat d’especial dificultat contractades en centres especials de treball.
Persones destinatàries finals
Persones treballadores amb discapacitat d’especials dificultats:
a) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat
intel·lectual, 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%.
Accions subvencionables
Es considera despesa subvencionable el finançament dels costos laborals i de Seguretat Social
derivats de la contractació indefinida de les persones treballadores de les unitats de suport a l’activitat
professional als centres especials de treball.
Es consideren costos laborals l’import brut a percebre per 14 pagues i la Seguretat Social.
Quantia de la subvenció
La quantia de la subvenció s’estableix en 1.200,00 euros anuals. La subvenció anual s’ha de reduir
proporcionalment en funció de la durada dels contractes de les persones treballadores amb
discapacitat a què fa referència l’apartat anterior, així com en funció de la durada de la jornada
laboral, quan el contracte sigui a temps parcial, encara que sigui per motius terapèutics. (S’han
eliminat els topalls d’import)
Sol·licituds
Cal aportar
a) Pressupost dels costos laborals i de la Seguretat Social segons el model.
b) Relació de persones treballadores amb discapacitat: tipus, sexe, grau, codi del contracte i hores
setmanals.
c) Relació de persones treballadores professionals: titulació, sexe, codi del contracte i hores
setmanals a data d’1 de gener de l’exercici en el qual se sol·licita la subvenció.
d) Full de domiciliació bancària degudament diligenciat.
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Criteris de valoració
S’estableixen els criteris de valoració següents
a) Percentatge de persones treballadores amb discapacitat amb contracte indefinit respecte del total
de les persones treballadores amb discapacitat de la plantilla del centre especial de treball (de 0 a 60
punts).
b) Percentatge de persones treballadores amb el tipus i el grau de discapacitat que descriu la base 1
de l’annex 2 d’aquesta Ordre sobre el total de persones treballadores amb discapacitat del centre
especial de treball (de 0 a 30 punts).
c) Percentatge de dones amb el tipus i el grau de discapacitat que descriu la base 1 de l’annex 2
d’aquesta Ordre sobre el total de persones treballadores amb el mateix tipus i grau de discapacitat del
centre especial de treball (de 0 a 5 punts).
d) Nombre de persones treballadores amb discapacitat procedents del centre especial de treball
contractades indefinidament o amb contracte de, com a mínim, sis mesos per empreses del mercat
ordinari de treball en els últims dos anys (de 0 a 5 punts). (S’ha eliminat el projecte de l’activitat per
adaptar-ho a la normativa estatal)
Un cop valorades les sol·licituds que es presentin d’acord amb els criteris fixats a l’apartat anterior, i
ponderades d’acord amb el barem establert, la puntuació que, com a màxim, poden obtenir les
entitats sol·licitants és de 100 punts. En cas que el projecte presentat no assoleixi una puntuació
mínima de 55 punts, no podrà accedir a les subvencions. (Més del 90% dels CET de l’any passat
van assolir més de 55 punts comptant aquests quatre criteris de valoració)
Pagament
En el moment que es dicti la resolució d’atorgament s’ha de tramitar un document d’obligació del
80% del total de l’import atorgat. El 20% restant es tramitarà en el moment en què s’hagi justificat
la totalitat de l’activitat.
Justificació
Els centres especials de treball han d’aportar la documentació següent degudament indicada:
a) Justificació mensual mitjançant la presentació de les nòmines dels professionals contractats i el
seu justificant d’ingrés.
b) Despeses de cotització a la Tresoreria General de la Seguretat Social dels professionals
contractats mitjançant la presentació dels documents RLC (rebut de liquidació de cotitzacions) i RNT
(relació nominal de treballadors) de l’últim període ingressat amb l’acreditació del seu pagament.
c) El primer mes que es justifiqui la incorporació d’un treballador professional cal presentar l’alta a la
Seguretat Social. En mesos successius només cal presentar la documentació esmentada als apartats
anteriors.
d) En tots els casos s’ha d’aportar el justificant bancari del pagament de la totalitat de les nòmines.
e) La justificació efectivament pagada es presentarà mensualment dins dels primers vuit dies hàbils
del mes posterior a la prestació del servei, excepte el mes de novembre, en què s’haurà de presentar
dins els primers tres dies hàbils del mes de desembre de l’any de la convocatòria. El mes de
desembre s’haurà de presentar de l’1 al 15 del mes de febrer de l’any següent al de la convocatòria.
f) Les mensualitats de juny i desembre han d’incorporar la corresponent paga extraordinària,
que s’ha de justificar en aquest període.

Programa 2. Subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat
igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball
Persones destinatàries finals
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:
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Primer. Es concedeix aquest ajut per als llocs de treball de les persones amb discapacitat
d’especials dificultats. En cas que el crèdit total autoritzat sigui insuficient per atendre la concessió
de la totalitat dels contractes sol·licitats que compleixin els requisits, i davant la previsió d’esgotament
del 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 que estableixi
la respectiva convocatòria.
Accions subvencionables
Es considera despesa subvencionable el cost salarial de l’exercici de cada convocatòria corresponent
al lloc de treball ocupat per la persona contractada amb discapacitat a jornada a temps complet o
parcial que estigui d’alta a la Seguretat Social. Es considera cost salarial els costos laborals
corresponents al sou brut per 14 pagues.
Quantia de la subvenció
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.
En el cas de contracte de treball de baix rendiment, l’import de la subvenció correspondrà al 50% dels
costos laborals d’aquest treballador amb discapacitat. (s’especifica, tot i que ja era la pràctica
aplicada).
En el cas de contracte de treball a temps parcial, la subvenció s’ha de reduir de manera proporcional
a la jornada laboral realitzada.
Sol·licituds
El termini s’establirà a la convocatòria corresponent, i s’acompanyarà de la documentació especifica i
justificativa que s’indica a continuació:
a) Relació dels treballadors per als quals se sol·licita la subvenció.
b) Relació del personal vinculat al centre especial de treball que no té certificat de discapacitat.
c) Full de domiciliació bancària degudament diligenciat,
Procediment de concessió
El procediment de concessió és el de concessió directa. La resolució de convocatòria d’aquests
ajuts fixa l’import màxim disponible que es distribuirà en dotze mensualitats, i inclou la part
corresponent a les pagues extraordinàries de juny i desembre.

Barcelona, 18 de maig de 2017
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