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ORDRE

TRE/439/2007, de 28 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions per al treball amb suport de persones amb discapacitat 
en el mercat ordinari de treball, i s’obre la convocatòria per a la presentació de 
uqnánkekvwfu"rgt"c"nÓcp{"4229"rgt"c"nc"eqpeguuk„"fÓcswguvgu"uwdxgpekqpu0

Atès que l’article 37.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels mi-
pwux§nkfu."guvcdngkz"swg"nc"Ýpcnkvcv"rtkoqtfkcn"fg"ngu"rqn‡vkswgu"cevkxgu"fÓqewrcek„"
dels treballadors amb discapacitat ha de ser la seva integració, en condicions que 
garanteixin l’aplicació del principi de igualtat de tracte, en el sistema ordinari de 
treball o, a manca d’això, la seva incorporació al sistema productiu mitjançant la 
fórmula especial de treball protegit, a través del centres especials de treball;

Atès que el Reial decret 870/2007, de 2 de juliol, pel qual es regula el programa de 
treball amb suport com a mesura de foment de l’ocupació de persones amb discapa-
citat en el mercat ordinari de treball (BOE 168, de 14 de juliol de 2007), regula els 
continguts essencials del programa de treball amb suport mitjançant mecanismes 
que facilitin la integració en el mercat de treball ordinari de les persones discapaci-
tades, amb l’objectiu que adquireixin les competències transversals necessàries per 
a una millora de les possibilitats reals d’ocupació en plena igualtat d’oportunitats 
en el mercat ordinari de treball;

Atès que en la disposició addicional quarta del Reial decret 870/2007, de 2 de 
juliol, s’estableix que les comunitats autònomes que hagin assumit el traspàs de 
la gestió realitzada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal en el àmbit del treball, 
l’ocupació i la formació exerciran les funcions relatives a la seva gestió, d’acord 
amb el procediment i les bases reguladores per a la concessió de subvencions que 
dictin aquestes en l’execució de les seves funcions;

Cvflu"gn"swg"fkurqugp"gn"Tgkcn"fgetgv"327213;;9."fg"49"fg"lwp{."uqdtg"vtcur§u"c"nc"
Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"fg"nc"iguvk„"tgcnkv¦cfc"rgt"nÓKPGO"gp"nÓ§odkv"fgn"vtgdcnn."
l’ocupació i la formació, i el Decret 235/1997, de 2 de setembre, pel qual s’assignen 
al Departament de Treball les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de 
Ecvcnwp{c"gp"ocvfltkc"fg"vtgdcnn."qewrcek„"k"hqtocek„=

Atès el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament 
de Treball (DOGC núm. 4967, de 3.9.2007);

Atès que la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de 
etgcek„"fgn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c."guvcdngkz"swg"gn"Ugtxgk"guogpvcv"vfi"eqo"
c"hwpekqpu"nÓqtfgpcek„."nc"rncpkÝecek„."nc"rtqitcocek„"k"nÓgzgewek„"fg"ngu"ceekqpu"
ocupacionals que derivin de les polítiques actives d’ocupació i fer-ne el seguiment 
i el control, així com gestionar els programes de formació professional i continua 
i gestionar les accions de foment de l’ocupació;

Per tal de donar compliment el que s’estableix en la disposició addicional quarta 
del Reial decret 870/2007, de 2 de juliol, abans esmentada, és procedent regular les 
bases reguladores del programa treball amb suport, així com obrir la convocatòria 
rgt"c"nÓcp{"42290

Vista la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació (BOE núm. 301, de 17.12.2003), 
per la qual s’estableix que s’adoptaran, d’acord amb els preceptes constitucionals i 
estatutaris, així com amb els compromisos assumits en l’àmbit de la Unió Europea, 
rtqitcogu"gurge‡Ýeu"fguvkpcvu"c"hqogpvct"nÓqewrcek„"fg"ngu"rgtuqpgu"cod"gurgekcnu"
fkÝewnvcvu"fÓkpvgitcek„"gp"gn"ogtecv"fg"vtgdcnn=

Xkuvc"nÓQtftg"VCU13;9;14229."fg"47"fg"lwp{."rgt"nc"swcn"gu"fkuvtkdwgkzgp"vgttk-
torialment per a l’exercici econòmic de 2007, per a la gestió per a les Comunitats 
Cwv”pqogu"cod"eqorgvflpekgu"cuuwokfgu."uwdxgpekqpu"fg"nÓ§odkv"ncdqtcn"Ýpcp›cfgu"
amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat (BOE núm. 159, de 4.7.2007);
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Vist que l’Estratègia Europea d’Ocupació i les noves directrius i recomanacions 
fgn"Eqpugnn"fg"nc"Wpk„"Gwtqrgc"gp"nÓ§odkv"fg"nÓqewrcek„"vgpgp"eqo"c"Ýpcnkvcv"cuuqnkt"
la plena ocupació, la millora de la qualitat i la productivitat en el treball, i el reforç 
de la cohesió social i territorial, fent especial esment de la igualtat d’oportunitats i 
de la lluita contra tota mena de discriminació, per tal d’afavorir la incorporació al 
mercat de treball de les persones desafavorides;

Vist el que estableix el Reglament (CE) 1998/2006 de la Comissió de 15 de 
desembre relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de 
minimis (DOCE L379/09, de 28.12.2006);

Vist el Reglament (CE) 2204/2002 de la Comissió de 5 de desembre relatiu a 
l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts estatals per a l’ocupació 
(DOCE L337, de 13.12.2002, pàgina 3);

Vista 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, de 17 de novembre, general de subvencions;

Cvflu"gn"swg"fkurquc"gn"ecr‡vqn"KZ"fgn"Fgetgv"ngikuncvkw"514224."fg"46"fg"fgugodtg"
(DOGC núm. 3791 A, de 31.12.2002), pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c."oqfkÝecv"rgt"nc"Nngk"3414226."fg"49"fg"fgugodtg."
fg"oguwtgu"Ýpcpegtgu"*FQIE"p¿o0"64;4."fg"5303404226+=

Xkuvc"nc"Nngk"614229."fg"6"fg"lwnkqn."fg"rtguuwrquvqu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"
per al 2007 (DOGC núm. 4920, de 6.7.2007) i la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de 
oguwtgu"Ýuecnu"k"Ýpcpegtgu"*FQIE"p¿o0"6;42."fg"80904229+=

Havent estat escoltats els agents socials representats en el si del Consell de Direcció del 
SOC, a proposta del director del SOC, amb el informe previ de l’Assessoria Jurídica i de 
la Intervenció Delegada del Departament de Treball, i en ús de les facultats que em són 
conferides d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
rtqegfkogpv"k"tfliko"lwt‡fke"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.

ORDENO:

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Objecte

La present Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores per a la concessió 
d’ajuts per al desenvolupament del programa de treball amb suport com a mesura 
de foment de l’ocupació de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de 
treball previst en el Reial decret 870/2007, de 2 de juliol, i obrir la convocatòria per 
c"nÓcp{"4229"rgt"c"nc"rtgugpvcek„"fg"ngu"eqttgurqpgpvu"uqnánkekvwfu"rgt"c"nc"eqpeguuk„"
d’aquestes subvencions.

Article 2
Règim jurídic aplicable

El règim jurídic d’aplicació a les subvencions regulades per aquesta Ordre serà 
el següent:

El Reial decret 870/2007, de 2 de juliol, pel qual es regula el programa de treball 
amb suport com a mesura de foment de l’ocupació de persones amb discapacitat 
en el mercat ordinari de treball (BOE 168, de 14 de juliol de 2007).

L’Ordre TRI/211/2005, de 27 d’abril, per la qual es regula el procediment comú 
relatiu als atorgaments de les subvencions gestionades pel Servei d’Ocupació de 
Ecvcnwp{c"*FQIE"p¿o0"65:6."fg"350704227+0



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7242"Î"5203304229 51045

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 (BOE núm. 176, de 25.7.2006).
NÓQtftg"VTK143214227."fg"49"fÓcdtkn."rgt"nc"swcn"uÓguvcdngkz"gn"tfliko"fg"lwuvkÝecek„"

econòmica de les accions integrants dels diferents programes per al desenvolupament 
fg"ngu"rqn‡vkswgu"cevkxgu"fÓqewrcek„"swg"iguvkqpc"gn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c"
(DOGC núm. 4384, de 13.5.2005).
Gn"ecr‡vqn"KZ"fgn"Fgetgv"ngikuncvkw"514224."fg"46"fg"fgugodtg"*FQIE"p¿o0"59;3"

C."fg"5303404224+."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"
Ecvcnwp{c."oqfkÝecv"rgt"nc"Nngk"3414226."fg"49"fg"fgugodtg."fg"oguwtgu"Ýpcpegtgu"
(DOGC núm. 4292, de 31.12.2004).

Article 3
Convocatòries

Anualment i en funció de les disponibilitats pressupostàries, el director del Servei 
fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c"fkevct§"wpc"tguqnwek„"fg"eqpxqecv”tkc"rgt"c"nc"rtgugpvcek„"
de sol·licituds per a l’obtenció de les subvencions previstes en aquesta Ordre, la qual 
indicarà la disposició on consten les bases reguladores, el termini per a la presentació 
de sol·licituds i la seva corresponent documentació, l’aplicació pressupostària a la 
qual s’ha d’imputar i la quantia màxima destinada.

Article 4
Crnkecek„"rtguuwrquv§tkc"k"korqtv"guvkocv"fguvkpcv"rgt"c"nÓcp{"4229

4.1 L’import estimat destinat a l’atorgament de les subvencions per al desenvo-
lupament del programa de treball amb suport és de 300.000 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostària 6204/470620208/3331 del pressupost del Servei d’Ocupació 
fg"Ecvcnwp{c"rgt"c"nÓcp{"42290
Cswguv"korqtv"rqft§"ugt"qdlgevg"fg"oqfkÝecek„"rgt"nÓghgevkw"vtcur§u"fg"hqpu"rgt"

part de l’Administració General de l’Estat.
604" Cswguvgu"uwdxgpekqpu"rqftcp"ugt"qdlgevg"fg"eqÝpcp›cogpv"rgn"Hqpu"Uq-

cial Europeu a través del Programa Operatiu “Adaptabilitat i ocupació”, pendent 
d’aprovació per la Comissió Europea, imputable al nou període de programació 
dels fons estructurals 2007-2013.

Article 5
Eqpxqecv”tkc"eqttgurqpgpv"c"nÓcp{"4229<"rtgugpvcek„"fg"uqnánkekvwfu."vgtokpku"k"
òrgans competents

5.1 El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació complemen-
tària que correspongui per a l’obtenció de subvencions per al desenvolupament del 
programa treball amb suport que es convoca en aquesta Ordre s’iniciarà el dia de 
la publicació de la present Ordre al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c i 
Ýpcnkv¦ct§"gn"fkc"9"fg"fgugodtg"fg"42290

Per a aquesta convocatòria, els costos que d’acord amb les previsions d’aquesta 
Ordre, podran ser objecte de subvenció seran els que es suportin durant l’exercici 
2007.

5.2 Les sol·licituds per a la concessió dels ajuts previstos en aquesta Ordre s’han 
fÓcftg›ct"gn1nc"fktgevqt1c"fgn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c."k"uÓjcp"fg"rtgugpvct"
d’acord amb el que preveu l’article 4 de l’Ordre TRI/211/2005, de 27 d’abril, per 
la qual es regula el procediment comú relatiu als atorgaments de les subvencions 
iguvkqpcfgu"rgn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c0

Juntament amb la sol·licitud s’haurà de presentar, a més dels documents previs-
vqu"c"nÓctvkeng"605"fg"nÓQtftg"VTK14331427."fg"49"fÓcdtkn."gnu"fqewogpvu"gurge‡Ýeu"
previstos a l’article 18 de la present Ordre.

5.3 Les sol·licituds i la documentació que es presentin per a la concessió de 
subvencions per a la realització del programa de treball amb suport objecte d’aquesta 
convocatòria es tramitaran d’acord amb el procediment de concurrència competitiva 
que s’estableix a la present Ordre.
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5.4 La tramitació de les sol·licituds i la resolució s’efectuarà d’acord amb el que 
preveu l’article 5 de l’Ordre TRI/211/2005, de 27 d’abril.

5.5 Excepcionalment, i per a la present convocatòria, s’estableix que el 
vgtokpk"o§zko"rgt"fkevct"tguqnwek„"ugt§"Ýpu"gn"fkc"3;"fg"fgugodtg"fg"42290"
Uk"vtcpueqttgiwv"cswguv"vgtokpk"pq"uÓjc"fkevcv"k"pqvkÝecv"tguqnwek„."uÓjc"fÓgp-
tendre desestimada la sol·licitud, d’acord amb el que estableix l’article 3 de la 
Llei 23/2002, de 18 de novembre, d’adequació de procediments administratius 
en relació amb el règim del silenci administratiu i el termini de resolució i 
pqvkÝecek„0

CAPÍTOL 2
Bases reguladores del programa de treball amb suport

Article 6
Qdlgevkw"k"Ýpcnkvcvu"fgn"Rtqitcoc"fg"vtgdcnn"cod"uwrqtv

El Programa de treball amb suport té com a objectiu fomentar la contractació de 
persones amb discapacitat psíquica (discapacitat intel·lectual o per malaltia mental) 
amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% , persones amb dis-
capacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior 
al 65% i persones sordes i amb discapacitat auditiva, amb un grau de discapacitat 
reconegut igual o superior al 33%, que necessitin suport per al desenvolupament 
del seu lloc de treball, així com la contractació de professionals que prestin aquests 
suports en el lloc de treball

Article 7
FgÝpkek„
UÓgpvfip"rgt"vtgdcnn"cod"uwrqtv"gn"eqplwpv"fÓceekqpu"fÓqtkgpvcek„"k"ceqorcp{cogpv"

individualitzat en el lloc de treball, prestada per preparadors laborals especialitzats, 
que tenen per objecte facilitar l’adaptació social i laboral de treballadors amb disca-
rcekvcv"cod"gurgekcnu"fkÝewnvcvu"fÓkpugtek„"ncdqtcn"gp"gortgugu"fgn"ogtecv"qtfkpctk"
de treball en condicions similars a la resta de treballadors que desenvolupen llocs 
equivalents.

Article 8
Tipus de suports

Per assolir l’objectiu que descriu l’article 5 es portaran a terme, com a mínim, 
les accions següents:
c+" Qtkgpvcek„."cuuguuqtcogpv"k"ceqorcp{cogpv"c"nc"rgtuqpc"cod"fkuecrcekvcv"

elaborant per a cada treballador un programa d’adaptació al lloc de treball.
d+" Hgkpgu"fÓcrtqrcogpv"k"clwv"owvw"gpvtg"gn"vtgdcnncfqt"dgpgÝekctk"fgn"rtqitcoc"

de treball amb suport, l’empresari i el personal de l’empresa que comparteixin 
tasques amb el treballador amb discapacitat.

c) Recolzament al treballador en el desenvolupament d’habilitats socials i co-
munitàries, de manera que puguin relacionar-se amb l’entorn laboral en les millors 
condicions.
f+" Gpukpkuvtcogpv"gurge‡Ýe"fgn"vtgdcnncfqt"cod"fkuecrcekvcv"gp"ngu"vcuswgu"

inherents al seu lloc de treball.
e) Seguiment del treballador i avaluació del procés d’inserció en el lloc de treball. 

Aquestes accions tindran per objecte la detecció de les necessitats i la prevenció 
de possibles obstacles, tant per al treballador com per a l’empresa contractant, que 
posi en perill l’objectiu d’inserció i permanència en l’ocupació.

f) Assessorament i informació a l’empresa sobre les necessitats i processos 
d’adaptació del lloc de treball.
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Article 9
Rtqoqvqtu"fg"rtqlgevgu"k"gpvkvcvu"dgpgÝek§tkgu
Rqftcp"rtqoqwtg"rtqlgevgu"fg"vtgdcnn"cod"uwrqtv."k"ugt"dgpgÝekctkgu"fg"ngu"eqttgu-

ponents subvencions establertes en la present Ordre, les entitats, que desenvolupin 
la seva activitat en territori català, següents:

1) Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que subs-
crivint el corresponent conveni de col·laboració amb l’empresa que contractarà als 
treballadors/es amb discapacitat als/les quals se’ls prestarà el treball amb suport i 
que compleixin els següents requisits:

Tenir com a objecte social, entre altres, la inserció laboral o la creació d’ocupació 
a favor de persones amb discapacitat.

Comptar en el seu planter amb preparadors laborals especialitzats que compleixin 
els requisits establerts a l’article 13 o comprometre’s a incorporar-los, així com a 
disposar dels recursos materials necessaris que garanteixin un desenvolupament 
idoni dels programes de treball amb suport.

Tenir experiència acreditada en el desenvolupament de programes d’integració 
laboral de persones amb discapacitat.

Desenvolupar les activitats del treball amb suport de manera gratuïta, sense 
que hi hagi cap tipus de cobrament ni de percepció de cap quantitat o tarifa als 
treballadors o empresaris.
4+"Gnu"egpvtgu"gurgekcnu"fg"vtgdcnn."swcnkÝecvu"g"kpuetkvu"eqo"c"vcnu"gp"gn"Tgikuvtg"

corresponent, que subscriguin un conveni de col·laboració amb l’empresa que va 
a contractar a treballadors/es amb discapacitat procedents del planter del mateix 
centre o d’altres centres especials de treball. Aquests centres especials de treball 
hauran de complir, a més, els següents requisits:

a) comptar en el seu planter amb preparadors laborals especialitzats que complei-
xin els requisits establerts en l’article 7 o comprometre’s a incorporar-los, així com 
disposar dels recursos materials necessaris que garanteixin un desenvolupament 
idoni dels programes de treball amb suport.

b) Desenvolupar les activitats de treball amb suport de manera gratuïta, sense que hi 
ha hagi cap cobrament o es percebi cap quantitat o tarifa a treballadors o empresaris.

3) Les empreses del mercat ordinari de treball inclosos els treballadors/es au-
v”pqou1gu"swg"eqpvtcevkp"cnu1ngu"vtgdcnncfqtu1gu"cod"fkuecrcekvcv"dgpgÝekctku"fg"
les esmentades accions sempre que comptin en el seu planter amb preparadors/es 
laborals especialitzats que compleixin els requisits establerts o es comprometin a 
incorporar-los, i que disposin dels recursos materials necessaris que garanteixin 
un desenvolupament idoni dels programes de treball amb suport.

Article 10
Requisits de les entitats sol·licitants

Les entitats sol·licitants previstes en aquesta Ordre hauran de complir amb els 
requisits generals previstos en l’article 9 de l’Ordre TRI/211/2005, de 27 d’abril, 
així com els establerts per a les diferents entitats sol·licitants, en l’article 9 d’aquesta 
Ordre.

El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la docu-
mentació que preveu l’article 18 d’aquesta Ordre.

Article 11
Conveni de col·laboració entre l’entitat promotora del treball amb suport i l’em-

presa empleadora.
Les entitats promotores de treball amb suport indicades en els apartats 1, 2 de 

l’article 9, hauran de subscriure un conveni de col·laboració amb l’empresa que vagi 
a contractar als treballadors/es amb discapacitat destinataris del treball amb suport, 
amb el següent contingut mínim:
30" KfgpvkÝecek„"fg"codfwgu"rctvu."hgpv"eqpuvct"nc"fgpqokpcek„"uqekcn."fqokeknk"

k"gn"p¿ogtq"fÓkfgpvkÝecek„"Ýuecn0
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2. Compromís de l’entitat promotora de portar a terme totes les accions d’adap-
tació al lloc de treball de cada treballador/a amb discapacitat incloses en el projecte 
de treball amb suport, per la qual cosa l’empresa també haurà de comprometre’s a 
permetre i facilitar la tasca del/la preparador/a laboral i afavorir els suports interns 
durant el procés d’inserció.

3. Compromís d’ambdues parts de què les accions de treball amb suport es 
prestaran de forma gratuïta.

Article 12
Fguvkpcvctku"Ýpcnu
3403" Gnu"fguvkpcvctku"Ýpcnu"fgn"rtqitcoc"fgn"vtgdcnn"cod"uwrqtv"ugtcp"vtgdc-

nncfqtu1gu"cod"fkuecrcekvcv"kpuetkvu"gp"gn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c"eqo"c"
demandants d’ocupació no ocupats, així com treballadors amb discapacitat con-
tractats per centres especials de treball, sempre que, en ambdós casos, es trobin en 
algun dels supòsits que es descriuen a continuació:

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%.

c) Persones sordes i amb discapacitat auditiva, amb un grau de discapacitat 
reconegut igual o superior al 33%

12.2 Els treballadors/es hauran de ser contractats/des per una empresa del mercat 
ordinari de treball per ser empleats efectivament en l’organització productiva de 
nÓgortguc"okvlcp›cpv"wp"eqpvtcevg"kpfgÝpkv"q"fg"fwtcfc"fgvgtokpcfc."ugortg"swg"
la durada del contracte sigui, de com a mínim sis mesos. En el supòsit de contrac-
vcek„"c"vgoru"rctekcn."nc"lqtpcfc"fg"vtgdcnn"ugt§"cnogp{u"fgn"72'"fg"nc"lqtpcfc"fÓwp"
treballador a temps complert comparable.

12.3 En cas que el/la treballador/a amb discapacitat contractat procedís del 
planter d’un centre especial de treball, passarà a la situació d’excedència voluntària 
en aquest centre en les condicions que estableixen l’article 46.2 i 5 del text refós de 
la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1995, de 
24 de març i, en el seu cas, el conveni col·lectiu d’aplicació.

Article 13
Preparadors/es laborals

13.1 Les accions de treball amb suport les portaran a terme els prepara-
dors/es laborals, els/les quals estaran o en possessió d’una titulació mínima de 
formació professional de grau mig o equivalent relacionades amb les funcions 
fgn"vtgdcnn"cod"uwrqtv"k"jcwtcp"fÓcetgfkvct"wpc"gzrgtkflpekc"rtflxkc"fÓcnogp{u"
wp"cp{"gp"cevkxkvcvu"fg"kpvgitcek„"ncdqtcn"fg"rgtuqpgu"cod"fkuecrcekvcv"swg"
les capaciti per a la realització de les funcions pròpies del seu lloc de treball, 
o estar en possessió d’una titulació mínima de formació professional de grau 
oki"q"gswkxcngpv"k"cetgfkvct"wpc"gzrgtkflpekc"rtflxkc"fg"4"cp{u"eqo"c"o‡pko"gp"
les activitats esmentades.

13.2 El temps d’atenció a cada treballador/a amb discapacitat no podrà ser inferior 
a un percentatge de la jornada de treball d’aquest que es relaciona a continuació:

a) 1/3 en el cas de treballadors/es amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental 
o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de disminució reconeguda igual o 
superior al 65%.

b) 1/5 en el cas de treballadors/es amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental 
o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o 
superior al 33% e inferior al 65%.

c) 1/8 en cas de treballadors/es amb discapacitat física o sensorial amb un grau 
de discapacitat reconeguda igual o superior al 65% i sords/es i amb discapacitat 
auditiva, amb un grau de disminució reconegut igual o superior al 33%.
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13.3 Quan un mateix preparador/a laboral presti suport a més d’un treballador 
amb discapacitat, el temps de suport conjunt serà la suma dels temps de suport de 
cada un d’aquests treballadors. En cap cas un preparador/a laboral podrà atendre 
simultàniament a més de 3, 5 o 8 treballadors/es amb discapacitat dels grups a), b) 
i c) abans esmentats, respectivament, o els equivalents quan els treballadors atesos 
rgtvcp{kp"c"fkhgtgpvu"itwru0

Article 14
Subvencions: quantia i períodes de concessió de l’ajut
3603" Ngu"uwdxgpekqpu"guvcdngtvgu"gp"cswguv"ctvkeng"gu"fguvkpctcp"c"Ýpcp›ct"

costos laborals i de seguretat social generats durant el període de desenvo-
lupament del projecte de treball amb suport, derivats de la contractació dels 
preparadors/es laborals als que es refereix l’Ordre, per les entitats promotores 
fg"vtgdcnn"cod"uwrqtv"cuugp{cncfgu"gp"nÓctvkeng";0"Cswguvc"eqpvtcevcek„"gu"rqft§"
haver realitzat tan durant el desenvolupament del projecte com amb anterioritat 
a l’inici del mateix.

14.2 La quantia d’aquestes subvencions s’estableix en funció del nombre de 
treballadors/es amb el tipus i grau de discapacitat indicats en l’article 12.1, destina-
taris de les accions de treball amb suport, corresponent:

a) 6.600 euros anuals per cada treballador/a amb paràlisi cerebral, amb malaltia 
mental o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de disminució reconeguda 
igual o superior al 65%.

b) 4.000 euros anuals per cada treballador/a amb paràlisi cerebral, amb malaltia 
mental o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconeguda 
igual o superior al 33% i inferior al 65%.

c) 2.500 euros anuals per cada treballador/a amb discapacitat física o sensorial 
amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65% i sords/es i amb dis-
capacitat auditiva, amb un grau de disminució reconegut igual o superior al 33%.

Aquestes subvencions es reduiran proporcionalment en funció de la durada del 
contracte de cada treballador/a amb discapacitat així com en funció de la seva 
jornada en el supòsit de què el contracte sigui a temps parcial.
3605" Cswguvgu"uwdxgpekqpu"gu"eqpegfktcp"rgt"rgt‡qfgu"o§zkou"fÓwp"cp{."

prorrogables en exercicis pressupostaris posteriors en els termes establerts en els 
articles 16 d’aquesta Ordre, prèvia sol·licitud per part de les entitats interessades 
indicades en l’article 9, tramitada d’acord amb el procediment establert i un cop 
publicada la convocatòria anual.

14.4 Per al càlcul de les subvencions dels projectes de treball amb suport es 
tindrà en compte únicament el període en què cada treballador amb discapacitat 
resti contractat i rebent suport durant el desenvolupament del projecte.

Article 15
Despeses imputables

Es consideren despeses imputables les despeses salarials i les despeses imputa-
bles a la Seguretat Social que es generin durant el període de desenvolupament del 
projecte de treball amb suport, derivats de la contractació dels preparadors laborals, 
per les entitats promotores de treball amb suport dins del període subvencionat.

Article 16
Durada dels projectes de treball amb suport

16.1 Les accions de treball amb suport es desenvoluparan en el marc dels pro-
lgevgu"fg"vtgdcnn"cod"uwrqtv."gnu"swcnu"vkpftcp"wpc"fwtcfc"gpvtg"uku"oguqu"k"wp"cp{."
rtqttqicdngu"Ýpu"wp"cnvtg"cp{"ofiu0
3804" Pq"qduvcpv"nÓgzrqucv"gp"nÓcrctvcv"cpvgtkqt."gp"gn"ecu"fg"vtgdcnncfqtu1gu"cod"gn"

tipus i grau de discapacitat establert en l’article 12.1 apartat a), el termini màxim de 
fqu"cp{u"rqft§"cornkct/ug"Ýpu"c"uku"oguqu"ofiu."ugortg"k"swcp"gu"fgvgevkp"ukvwcekqpu"
fÓgurgekcn"fkÝewnvcv"swg"gzkigkzkp"pgeguukvcvu"gurge‡Ýswgu"fg"uwrqtv0
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Article 17
Presentació de les sol·licituds

17.1 Les sol·licituds per a l’obtenció de les subvencions d’aquesta Ordre s’han 
de presentar segons el model normalitzat, que estarà a disposició dels interessats a 
nc"r§ikpc"ygd"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0

17.2 Les sol·licituds, que s’hauran d’adreçar al director del Servei d’Ocupació 
fg"Ecvcnwp{c."uÓjcp"fg"rtgugpvct."fkpu"fgn"vgtokpk"swg"uÓguvcdngkzk"gp"ecfc"ecu"gp"
la corresponent convocatòria, juntament amb la documentació que correspongui 
d’acord amb el que s’estableixi en aquesta Ordre, al Departament de Treball (c. 
Sepúlveda, 148-150, Barcelona).

17.3 També es poden presentar en qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."oqfkÝecfc"rgt"nc"Nngk"613;;;."fg"35"fg"igpgt0

Article 18
Documentació per presentar juntament amb la sol·licitud
3:03" Ngu"uqnánkekvwfu"jcp"fÓcpct"ceqorcp{cfgu"fgnu"fqewogpvu"igpfltkeu"rtgxkuvqu"

a l’article 4.3 de l’Ordre TRI/211/2005, de 27 d’abril, que són els següents:
c+" Ogo”tkc"lwuvkÝecvkxc"uqdtg"nc"ecrcekvcv"vflepkec"fgn"uqnánkekvcpv"rgt"c"nc"iguvk„"

de l’acció que se sol·licita, amb indicació dels recursos tècnics i materials de què 
disposa l’entitat sol·licitant i, si s’escau, els de les entitats o empreses que participen 
en el desenvolupament del projecte.
d+" Rqfgt"uwÝekgpv"gp"ftgv"swg"cetgfkvk"ngu"hcewnvcvu"fg"tgrtgugpvcek„"fgnu"ukipcvctku"

de la sol·licitud per actuar en nom de la persona jurídica sol·licitant.
e+" Hqvqe”rkc"fg"nc"vctigvc"fÓkfgpvkÝecek„"fg"nÓgpvkvcv"k"fgn"fqewogpv"fÓkfgpvkvcv"fg"

la persona que actua en nom i representació de la persona jurídica sol·licitant.
d) Còpia compulsada de l’escriptura pública de constitució i dels estatuts on 

consti que les entitats sol·licitants disposen de personalitat jurídica i si tenen o no 
Ýpcnkvcvu"nwetcvkxgu0

e) Documents acreditatius de la inscripció de l’entitat al registre corresponent.
f) Declaració responsable conforme l’entitat no es troba en cap de les circum-

stàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

g) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la 
Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"c"etgfkvqtu"rctvkewnctu0

h) Declaració conforme es compleixen els requisits establerts als articles 32.1, 
32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

i) Declaració de l’existència d’altres subvencions, amb indicació de l’estat en 
què es troben (en fase de sol·licitud o de concessió) i de la quantia. Ha de quedar 
eqpuv§pekc"fÓwpc"ocpgtc"gzrtguuc"uk"ngu"uwdxgpekqpu"guogpvcfgu"Ýpcpegp"vqvcnogpv"
o parcialment i directament o indirectament el projecte presentat. En cas que no hi 
hagi altres subvencions, cal la declaració expressa de no haver demanat cap ajuda 
o subvenció per a l’objecte de la sol·licitud.

j) Si s’escau, les entitats que tinguin cinquanta treballadors o més hauran d’ad-
lwpvct"wpc"fgenctcek„"gzrtguuc"eqphqtog"gu"f„pc"qewrcek„"cnogp{u"c"wp"4'"fg"
treballadors amb disminució sobre el nombre total de treballadors, o una declaració 
conforme apliquen les mesures alternatives.

k) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb 
nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0"Nc"ukipcvwtc"fg"nc"uqnánkekvwf"fg"nc"uwdxgpek„"rgt"rctv"
fgn"dgpgÝekctk"kornkec"nÓcwvqtkv¦cek„"c"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"rgt"c"nc"
funció de la comprovació de les dades corresponents.
n+" EgtvkÝecek„"rqukvkxc"fÓguvct"cn"eqttgpv"fg"ngu"qdnkicekqpu"cod"nc"Ugiwtgvcv"

Social, emesa per l’òrgan competent, que acrediti que l’entitat està al corrent de les 
obligacions amb la Seguretat Social.
o+" Kiwcnogpv."ecnft§"cflwpvct"c"nc"uqnánkekvwf"nc"fqewogpvcek„"gurge‡Ýec"swg"gu"

determini mitjançant la convocatòria corresponent.
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3:04" Ngu"uqnánkekvwfu"jcp"fÓcpct"ceqorcp{cfgu."c"ofiu"fgn"fqewogpvu"igpfltkeu"
guogpvcvu"cpvgtkqtogpv."fgnu"fqewogpvu"gurge‡Ýeu"ugi¯gpvu<

a) Projecte d’accions de treball en suport a desenvolupar on s’inclogui com a 
contingut mínim, els aspectes següents:
KfgpvkÝecek„"fg"nÓgortguc"swg"xc"eqpvtcevct"cnu"vtgdcnncfqtu1gu"cod"fkuecrcekvcv"

que van rebre suport, així com el seu compromís de contractació d’aquests treba-
lladors/es.
KfgpvkÝecek„"fg"nÓgpvkvcv"rtqoqvqtc"swg"xc"rqtvct"c"vgtog"ngu"ceekqpu"fg"vtgdcnn"

amb suport a través dels preparadors/es laborals que té contractats/des o que va 
contractar, en aquest cas, haurà d’expressar el seu compromís de contractació.
Pqodtg"fg"rgtuqpgu"cod"fkuecrcekvcv"swg"xcp"c"tgdtg"ngu"ceekqpu"fg"vtgdcnn"cod"

suport, amb indicació del tipus i grau de discapacitat, tipus i durada del contracte 
que se’ls va formalitzar i del centre o centres de treball en els quals es va efectuar 
la prestació laboral, així com la descripció de cadascun dels llocs de treball.

Relació de preparadors/es laborals que van a prestar el treball amb suport als 
treballadors/es amb discapacitat amb indicació del tipus i durada del contracte de 
treball formalitzat, o que vagin a formalitzar amb l’entitat promotora del treball 
amb suport.

Descripció detallada de les accions de treball amb suport que cada preparador/a 
prestarà a cadascun dels treballadors/es amb discapacitat que li correspongui aten-
ftg."gurgekÝecpv"nc"fwtcfc"fÓcswguvgu"ceekqpu"k"nc"fkuvtkdwek„"vgorqtcn"rtgxkuvc"fg"
les mateixes.

b) Detall de l’import sol·licitat, on consti el cost salarial i les aportacions a la 
Seguretat Social a càrrec de l’empresa.

c) Document acreditatiu del reconeixement del tipus de discapacitat i del grau de 
disminució de les persones amb discapacitat que son o seran objecte del suport.

d) Conveni de col·laboració, en el cas que l’entitat promotora sigui diferent de 
l’empresa que contracta als treballadors/es amb discapacitat.

e) Contracte de treball o declaració sobre el contracte a celebrar, durada, jornada 
i tasques a desenvolupar dels preparadors laborals .

f) Títol acreditatiu dels estudis formatius i/o universitaris del treballador que 
exercirà les funcions de preparador laboral, així com acreditació de la seva experi-
ència prèvia en activitats d’integració laboral de persones amb discapacitat que els 
capaciti per a la realització de les funcions pròpies del seu lloc de treball.

g) Declaració responsable del representant legal de l’entitat sol·licitant, con-
forme desenvolupen activitats de treball amb suport de forma gratuïta, sense que 
s’efectuï cap cobrament o es percebi cap tipus de quantia o tarifa a treballadors o 
empresaris

h) Declaració responsable del representat legal de l’entitat amb la qual es faci 
constar que per a un mateix treballador amb discapacitat no s’han rebut subvencions 
durant més de dos exercicis pressupostaris consecutius, tot i que corresponguin a 
diferents projectes de treball amb suport.

i) Declaració responsable del representat legal de l’entitat en la qual es faci constar 
que per a un mateix treballador amb el tipus de discapacitat i grau de disminució 
Ýzcv"c"nÓctvkeng"3403"c+"fg"nc"rtgugpv"Qtftg."k"gp"gn"ecu"swg"uÓjciwguukp"fgvgevcv"ukvw-
cekqpu"fÓgurgekcn"fkÝewnvcv"swg"tgswgtgkzkp"pgeguukvcvu"gurge‡Ýswgu"fg"uwrqtv."pq"
s’han rebut subvencions durant un període superior 30 mesos.

j) Declaració expressa conforme no ha estat sancionada, en resolució ferma, per 
la comissió d’infracció en greu en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt 
greu en matèria social o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat 
amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat 
per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

k) Declaració de totes les subvencions o ajudes de minimis sol·licitades i/o 
rebudes de minimis de qualsevol administració pública durant qualsevol període 
fgnu"vtgu"gzgtekeku"Ýuecnu."cod"kpfkecek„"fg"uk"gu"vtqdgp"gp"hcug"fg"uqnánkekvwf"q"fg"
eqpeguuk„."fg"nÓkorqtv"uqnánkekvcv"k1q"cvqticv."ckz‡"nc"fgenctcek„"fg"nÓgzgtekek"Ýuecn"
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utilitzat per l’empresa per a contractes inferiors a 12 mesos de durada, d’acord amb 
el Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió de 15 de desembre relatiu a 
l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat de les ajudes de minimis, al qual estaran 
sotmesos els ajuts.

18.2 Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquest article, es 
requerirà la persona sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni 
el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es 
considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que 
disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu."oqfkÝecfc"rgt"nc"Nngk"613;;;."fg"36"fg"igpgt."fg"tfliko"
jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.

Article 19
Procediment de concessió de subvencions

19.1 El procediment de concessió d’aquestes subvencions es regirà pel procedi-
ment de concurrència competitiva, tenint en compte els criteris indicats a la present 
Ordre, d’acord amb el que disposa l’article 94 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
fgugodtg."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c"
(DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

19.2 La tramitació de les sol·licituds i la resolució s’efectuarà d’acord amb el 
que preveu l’article 5 de l’Ordre TRI/211/2005, de 27 d’abril, per la qual es regula 
el procediment comú relatiu als atorgaments de les subvencions gestionades pel 
Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c0

19.3 La instrucció del procediment de concessió de les subvencions correspondrà 
cn1nc"fktgevqt1c"fg"Rtqitcogu"fgn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c0"Wp"eqr"cxcnwcfgu"
les sol·licituds, aquestes seran examinades per un òrgan col·legiat, la composició 
del qual per aquesta convocatòria serà:
Gn1nc"fktgevqt1c"fg"Rtqitcogu"fgn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c0
El/la cap del Servei de Programes d’Inserció Laboral.
Fqu"tgrtgugpvcpvu"fg"ngu"fktgeekqpu"vgttkvqtkcnu"fgn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c."

o persones en qui deleguin.
Wp1c"nngvtcv1fc"fgn"Ugtxgk"Lwt‡fke"fgn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c0
L’òrgan col·legiat a la vista de l’expedient i dels informes que s’adjuntin, elaborarà 

un informe en el qual es concreti el resultat de l’avaluació efectuada.
Gn"Fktgevqt"fgn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c"ugt§"gn"eqorgvgpv"gp"gogvtg"nc"

resolució d’atorgament per a la concessió d’aquestes subvencions.

Article 20
Criteris de valoració per a la concessió de la subvenció i ponderació d’aques-
tes.

20.1 Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds que es 
presentin per a l’obtenció de les subvencions destinades al desenvolupament del 
programa treball amb suport i la seva ponderació són els següents:

a) Viabilitat tècnica del projecte presentat pel sol·licitant: (adequació dels objectius, 
recursos tècnics, adaptació metodològica, tipologia dels suports que es portaran a 
vgtog+"*Ýpu"c"47"rwpvu+0

b) Prospecció empresarial realitzada en el territori on s’impartirà el programa 
gp"gn"ecu"swg"ngu"gpvkvcvu"dgpgÝekctkgu"ukiwkp"ngu"guvcdngtvu"gp"nÓcrctvcv"3"k"4"fg"nÓct-
vkeng":"fg"nc"rtgugpv"Qtftg"q"oknnqtgu"fg"nÓqewrcek„"fgnu"fguvkpcvctku"Ýpcnu"gp"gn"ecu"
swg"ngu"gpvkvcvu"dgpgÝekctkgu"ukiwkp"ngu"guvcdngtvu"c"nÓcrctvcv"5"fg"nÓctvkeng":."cdcpu"
guogpvcv"*Ýpu"c"32"rwpvu+

c) Idoneïtat de les tasques a realitzar al seu lloc de treball per part de la persona 
fkuecrcekvcfc"*Ýpu"c"32"rwpvu+0

d) Inclusió de la perspectiva de gènere en relació amb l’objecte de la subvenció i 
ngu"ceekqpu"rtqrqucfgu"gp"gn"rtqlgevg"fg"vtgdcnn"cod"uwrqtv"*Ýpu"c"32"rwpvu+0
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e) Programes que incorporin el treball en xarxa (coordinació i seguiment amb 
cnvtgu"cigpvu"kornkecvu+"*Ýpu"c"47"rwpvu+0
h+" Pkxgnn"k"itcw"fÓgzgewek„"fwv"c"vgtog"rgt"c"ngu"gpvkvcvu"gp"gn"octe"fg"eqpxqec-

v”tkgu"cpvgtkqtu"*Ýpu"c"32"rwpvu+0
20.2 Un cop valorades les sol·licituds que es presentin d’acord amb els criteris 

Ýzcvu"gp"nÓcrctvcv"cpvgtkqt"k"rqpfgtcfgu"fÓceqtf"cod"nc"dctgocek„"guvcdngtvc."nc"
puntuació que, com a màxim, podran obtenir les entitats sol·licitants serà de 100 
punts. En el cas que el projecte presentat no assoleixi una puntuació mínima de 51 
punts no podrà ser aprovat.

Article 21
Qtfgpcek„"fgn"rcicogpv"fgnu"clwvu"k"lwuvkÝecek„"fg"ngu"fgurgugu

L’ordenament del pagament es farà de la manera següent:
El 50 % de la quantia atorgada una vegada s’hagi emès la resolució on es faci 

eqpuvct"swg"nÓgpvkvcv"fiu"dgpgÝek§tkc"fg"nc"uwdxgpek„"uqnánkekvcfc."k"uÓjcik"rtgugpvcv"gn"
contracte de treball del/la preparador/a laboral.
Gn"72'"tguvcpv."uÓqtfgpct§"wp"eqr"uÓjcik"xgtkÝecv"swg"ngu"ceekqpu"uÓjcp"tgcnkv¦cv"

correctament mitjançant la presentació en el termini de 2 mesos comptadors des de 
nc"Ýpcnkv¦cek„"fg"nÓceek„."fg"ngu"hcevwtgu"k"lwuvkÝecpvu"fg"fgurguc"ngicnogpv"ceegrvcvu"
ghgevkxcogpv"rcicvu"cod"cpvgtkqtkvcv"c"nc"Ýpcnkv¦cek„"fgn"rgt‡qfg"fg"lwuvkÝecek„."
següents:

a) Còpia autèntica dels rebuts de salari signats pel treballador/a i comprovant 
del pagament.

b) Còpia autenticada dels butlletins de cotització a la Seguretat Social, TC1 i 
TC2, i comprovant de pagament.

c) Còpia autenticada dels documents que acreditin l’ingrés a hisenda pública 
de les retencions efectuades a compte de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques liquidats dins període subvencionat.

d) Memòria dels suports prestats i dels resultats obtinguts.

Article 22
Ictcpvkgu"Ýpcpegtgu

22.1 Quant a l’autorització de bestretes del 100% de l’import de la subvenció i 
ngu"eqttgurqpgpvu"ictcpvkgu"Ýpcpegtgu"gu"rtqegfkt§"fÓceqtf"cod"nÓguvcdngtv"rgt"nÓct-
ticle 6 de l’Ordre TRI/211/2005, de 27 d’abril, per la qual es regula el procediment 
comú relatiu als atorgaments de les subvencions gestionades pel Servei d’Ocupació 
fg"Ecvcnwp{c0

22.2 En els casos en què s’autoritzin bestretes del 100% de l’import de la sub-
venció de les accions establertes en aquesta Ordre, exceptuant els casos d’entitats 
exemptes de prestar garanties i caucions, s’haurà d’acreditar en tot cas, amb caràcter 
previ al pagament de les bestretes sobre la subvenció atorgada, haver disposat, a 
disposició del Departament de Treball per l’import total de la bestreta, a la Caixa 
General de Dipòsits, la corresponent garantia d’acord amb el que disposa el Decret 
221/1999, de 27 de juliol.

Article 23
Incompatibilitat i concurrència

23.1 Les subvencions atorgades son incompatibles amb qualsevol altre ajut 
per al desenvolupament del mateix programa establert a la present Ordre referides 
a un mateix treballador/a amb discapacitat, encara que corresponguin a diferents 
rtqlgevgu"fg"vtgdcnn"cod"uwrqtv."rgt"vgoru"uwrgtkqt"c"fqu"cp{u."q."gp"gn"uwr”ukv"fg"
treballadors/es amb el tipus i grau de discapacitat establert en l’article 11.1 a), i en 
gn"ecu"swg"gu"fgvgevgp"ukvwcekqpu"fÓgurgekcn"fkÝewnvcv"swg"gzkigkzgp"pgeguukvcvu"
gurge‡Ýswgu"fg"uwrqtv."rgt"vgoru"uwrgtkqt"c"52"oguqu0

23.2 L’import de la subvenció en cap cas podrà ser de quantia que, aïlladament 
o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos d’altres 
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entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi els costos laborals 
i de Seguretat Social a què es refereix l’article 15.2 d’aquesta Ordre.

23.3 Aquestes subvencions són compatibles amb els ajuts regulats en el Reial 
decret 469/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen les unitats de suport a l’activitat 
professional en el marc dels serveis recolzament personal i social dels centres es-
pecials de treball, sempre que es compleixin els següents requisits:

a) Que el centre especial de treball, tant a través de la unitat de suport a l’activitat 
professional com del projecte de treball de suport, presti les accions de suport previstes 
als treballadors/es amb discapacitat contractats/des atesos en cada programa, amb 
les limitacions en quant al treball d’atenció i nombre de treballadors/es a atendre 
establertes per aquests programes.

b) Que els costos laborals i de Seguretat Social generats per a la contractació 
laboral del/la preparador/a o preparadors/es laborals als que es refereix l’article 13 
d’aquesta Ordre i l’article 4.1 del Reial decret 469/2006, de 21 d’abril, s’imputin 
proporcionalment en funció de la dedicació a la unitat de suport a l’activitat pro-
fessional o al projecte de treball de suport, sempre que la suma total de les dues 
subvencions no superi els esmentats costos.
4506" Cswguvgu"uwdxgpekqpu"u„p"eqorcvkdngu"cod"ngu"fguitcxcekqpu"Ýuecnu"q"

dqpkÝecekqpu"fg"swqvgu"c"nc"Ugiwtgvcv"Uqekcn."guvcdngtvgu"cod"ect§evgt"igpgtcn"k"eqo"
a mesura de foment de l’ocupació per l’Administració general de l’Estat.

Article 24
Qdnkicekqpu"fgnu"dgpgÝekctku"fg"ngu"uwdxgpekqpu
4603" Gnu"dgpgÝekctku"fg"ngu"uwdxgpekqpu"tgiwncfgu"gp"nc"rtgugpv"Qtftg."tguvgp"

sotmesos a les obligacions comunes següents:
a) Complir l’objectiu, executar les accions, realitzar l’activitat o adoptar el 

comportament que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant el 
Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c0

b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al Servei 
fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c"k"c"ngu"fg"eqpvtqn"fg"nÓcevkxkvcv"geqp”okec"k"Ýpcpegtc"swg"
corresponguin a la Intervenció General de la Seguretat Social, a la Sindicatura 
de Comptes o a altres òrgans competents, aportant tota la informació que li sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
e+" Eqowpkect"cn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c"nÓqdvgpek„"fÓcnvtgu"uwdxgpekqpu."

clwvu."kpitguuqu"q"tgewtuqu."rgt"nc"ocvgkzc"Ýpcnkvcv."rtqegfgpvu"fg"swcnugxqn"fg"ngu"
administracions o entitats públiques o privades, i les alteracions de les condicions 
per les quals es va atorgar la subvenció. Aquesta comunicació es farà tan aviat com 
gu"eqpgiwk."k"gp"vqv"ecu."cdcpu"fg"nc"lwuvkÝecek„"fg"nÓcrnkecek„0

d) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió 
i abans del pagament que es troba al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social.

e) Disposar de llibres comptables registres diligenciats i altres documents degu-
dament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable 
cn"dgpgÝekctk"gp"ecfc"ecu."ckz‡"eqo"cswgnnu"guvcvu"eqorvcdngu"k"tgikuvtgu"gurge‡Ýeu"
swg"ukiwkp"gzkikvu"rgt"ngu"dcugu"tgiwncfqtgu"fg"ngu"uwdxgpekqpu."cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"
garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
h+" Eqpugtxct"gnu"fqewogpvu"lwuvkÝecvkwu"fg"nÓcrnkecek„"fgnu"hqpu"tgdwvu"kpenququ"

els documents electrònics, en tant que puguin ésser objecte de les actuacions de 
comprovació i control.

g) Adoptar les mesures de publicitat que corresponguin d’acord amb el que 
s’estableixi en aquesta Ordre.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits establerts en 
l’article 12 de l’Ordre TRI/211/2005, de 27 d’abril.
k+" Pq"uwdtqict"nc"iguvk„"fg"swcnugxqn"curgevg"fg"nÓcevkxkvcv"uwdxgpekqpcfc0
j) Confeccionar i custodiar l’expedient de les actuacions realitzades, i adoptar 

les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les 
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dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua o el tractament no auto-
ritzat, d’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal i d’acord amb les directrius que estableix el Servei 
fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c0

k) Facilitar totes les dades que en relació al desenvolupament del programa de 
vtgdcnn"cod"uwrqtv"ukiwkp"tgswgtkfgu"rgn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c0

l) Complir amb les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la 
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
4604" Gnu"dgpgÝekctku"fg"ngu"uwdxgpekqpu"tgiwncfgu"gp"nc"rtgugpv"Qtftg."tguvgp"

uqvoguqu"c"ngu"qdnkicekqpu"gurge‡Ýswgu"ugi¯gpvu<
a) Contractar el/la preparador/a laboral, i assumir, per tant, les obligacions que 

es derivin de la llei, del conveni col·lectiu corresponent i de la voluntat de les parts 
manifestada en el contracte de treball, si s’escau.

b) Assumir el pagament de les quotes de la Seguretat Social que li pertoquin 
d’acord amb la modalitat contractual vigent, si s’escau.

c) Satisfer al preparador laboral el salari establert d’acord amb la normativa 
laboral vigent i segons conveni col·lectiu corresponent, si s’escau.
f+" Rtgugpvct"c"nÓ”ticp"iguvqt"fkpu"fgn"vgtokpk"fÓwp"ogu."eqorvcfqt"fgu"fg"nc"Ýpc-

lització de l’acció, les nòmines i documents de cotització dels preparadors laborals 
corresponents a la totalitat del període subvencionat, així com una memòria dels 
suports prestats i dels seus resultats.

e) Comunicar a l’òrgan gestor tota alteració de les condicions que es varen tenir 
en compte per a la concessió de la subvenció en un termini màxim d’un mes.

f) Comunicar en el cas que es produeixi la baixa del/la preparador/a laboral en 
el termini màxim de 15 dies. En aquest cas es podrà substituir el/la preparador/a 
per un altra treballador que reuneixi els mateixos requisits exigits per a la conces-
uk„"fg"nc"uwdxgpek„"rgt"vcn"fg"rqfgt"ugiwkpv"ugpv"dgpgÝekctk"fg"nc"uwdxgpek„"gp"wp"
termini màxim d’un mes.

Article 25
Causes i procediment de revocació

Les causes i el procediment de revocació s’estableixen a l’article 12 de l’Ordre 
TRI/211/2005, de 27 d’abril.

Article 26
Renúncia
Ngu"gpvkvcvu"dgpgÝekctkgu"rqftcp"tgpwpekct"fg"hqtoc"gzrtguuc."vqvcnogpv"q"rct-

cialment, i per escrit a les subvencions atorgades. A aquest efecte, el/la director/a 
fgn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c"fkevct§"nc"tguqnwek„"eqttgurqpgpv0

Article 27
Infraccions i sancions

A aquestes subvencions els serà aplicables el règim d’infraccions i sancions es-
tablert pels capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), en allò que és bàsic.

Article 28
Revisió, seguiment i control
4:03" Gn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c"rqv"tgxkuct"ngu"uwdxgpekqpu"lc"eqpeg-

fkfgu"k"oqfkÝect/pg"nc"tguqnwek„"fg"eqpeguuk„"gp"gn"ecu"fÓcnvgtcek„"fg"ngu"eqpfkekqpu"
o de l’obtenció concurrent d’altres subvencions.
4:04" Gn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c"gzgtekt§"ngu"ceekqpu"fg"ugiwkogpv"k"

control que consideri oportú per tal de garantir el correcte desenvolupament de les 
accions, i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van 
donar lloc a l’atorgament, així com de les obligacions establertes.
4:05" Ngu"gpvkvcvu"dgpgÝek§tkgu"guvctcp"uqvogugu"cnu"eqpvtqnu"Ýpcpegtu"swg"eqt-
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responguin, d’acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

Article 29
Difusió de les accions
4;03" Gnu"dgpgÝekctku"jcwtcp"fg"fqpct"nÓcfgswcfc"rwdnkekvcv"fgn"ect§evgt"r¿dnke"

fgn"Ýpcp›cogpv"fg"rtqitcogu."cevkxkvcvu."kpxgtukqpu"q"cevwcekqpu"fg"swcnugxqn"vkrwu"
que siguin objecte de subvenció, en els termes establerts reglamentàriament.
4;04" Gn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c"rqv"guvcdnkt."fktkikt"k"iguvkqpct"nc"fkhwuk„"

de les accions desenvolupades, per difondre’n el coneixement.
Uk"jq"eqpukfgtc"eqpxgpkgpv."gn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c"rqv"rwdnkect"ngu"

memòries, estudis o altres treballs derivats de les accions desenvolupades a l’empara 
d’aquesta Ordre.

Article 30
Publicitat dels atorgament de les subvencions
FÓceqtf"cod"cnn”"guvcdngtv"c"nc"Nngk"fg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"k"c"nc"Nngk"igpgtcn"fg"

subvencions, respecte a les subvencions concedides, individualment considerades, 
ukiwkp"fÓkorqtv"kiwcn"q"uwrgtkqt"c"5222"gwtqu."gn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c"
donarà publicitat dels atorgaments d’aquestes subvencions mitjançant la seva pu-
blicació al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c, en el tauler d’anuncis de 
la seva seu al carrer Llull, 297, de Barcelona, i a la web del Servei d’Ocupació de 
Ecvcnwp{c."vqv"kpfkecpv"nc"eqpxqecv”tkc."gn"rtqitcoc"k"gn"etflfkv"rtguuwrquvctk"cn"swcn"
uÓjc"korwvcv."gn"dgpgÝekctk."nc"swcpvkvcv"eqpegfkfc"k"nc"Ýpcnkvcv"fg"nc"uwdxgpek„0

Si són d’un import inferior a la quantitat esmentada, la publicitat es farà mitjançant 
l’exposició en el tauler d’anuncis anteriorment esmentat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
En tot el que no reguli expressament aquesta Ordre cal atenir-se al que disposa 

en el Reial decret 870/2007, de 2 de juliol, pel qual es regula el programa de treball 
amb suport com a mesura de foment de l’ocupació de persones amb discapacitat 
en el mercat ordinari de treball (BOE 168, de 14 de juliol de 2007)

Segona
Gnu"clwvu"cvqticvu"rgt"cswguvc"Qtftg"ug"uwdlgevgp"cn"Tgincogpv"*EG+"P³"3;;:14228"

de la Comissió de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 
del Tractat CE a les ajudes de minimis (DOCE L379/5, de 28.12.2006), quan el con-
tracte de treball té una durada inferior a 12 mesos. L’ajut total de minimis concedit 
pq"rqv"gzegfkt"fg"4220222"gwtqu"gp"wp"rgt‡qfg"fg"vtgu"gzgtekeku"Ýuecnu0

Tercera
Gp"gn"ecu"swg"gnu"clwvu"rtgxkuvqu"gp"cswguvc"Qtftg"ukiwkp"qdlgevg"fg"eqÝpcp-

çament pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu “Adaptabilitat 
i ocupació”, pendent d’aprovació per la Comissió Europea, imputable al nou 
rgt‡qfg"fg"rtqitcocek„"fgnu"hqpu"guvtwevwtcnu"4229/4235."vkpftcp"eqÝpcp›cogpv"
del Fons Social Europeu i se’ls aplicarà el Reglament (CE) núm. 1081/2006, 
del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juliol de 2006 (DOUE L210, DE 
31.7.2006), el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell de l’11 de juliol de 
2006, pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al FEDER, FSE 
i al Fons de Cohesió (DOUE L210, de 31.7.2006) i el Reglament (CE) núm. 
3:4:14228"fg"nc"Eqokuuk„."fg":"fg"fgugodtg"fg"4228."rgn"swcn"gu"Ýzgp"pqtogu"
de desenvolupament per al Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE 
L 371/1, de 27.12.2006)
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DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Fkctk"QÝekcn"
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.

Barcelona, 28 de novembre de 2007

MAR SERNA CALVO

Consellera de Treball

(07.331.135)
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ORDRE

TRE/440/2007, de 5 de novembre, per la qual s’amplia el termini d’inici de l’execu-
ció de les actuacions relatives a la realització d’itineraris d’inserció sociolaboral 
adreçats a les persones acollides a la renda mínima d’inserció (RMI) i mesures de 
suport als itineraris formatius per als treballadors en procés d’inserció d’una em-
presa d’inserció sociolaboral, previstes a l’Ordre TRI/279/2006, de 26 de maig.

Atès que l’Ordre TRI/279/2006, de 26 de maig (DOGC núm. 4650, pàg. 25351, 
de 8.6.2006), per la qual s’aproven les bases reguladores que regiran la concessió 
de subvencions per a la realització d’itineraris d’inserció sociolaboral adreçats a 
les persones acollides a la renda mínima d’inserció (RMI) i mesures de suport 
als itineraris formatius per als treballadors en procés d’inserció d’una empresa 
fÓkpugtek„"uqekqncdqtcn"*FQIE"p¿o0"6872."fg":0804228+."oqfkÝecfc"rgt"Qtftg"
TRE/176/2007, de 15 de maig, preveu en el seu article 5.2 que l’execució de les 
actuacions subvencionables s’ha d’iniciar abans de l’1 de desembre de l’exercici 
per al qual s’hagi atorgat la subvenció;

Atès que en l’article 17.2 de l’Ordre TRE/176/2007, de 15 de maig, (DOGC núm. 
6:;8."fg"30804229+"rgt"nc"swcn"uÓqdtg"nc"eqpxqecv”tkc"rgt"c"nÓcp{"4229"uÓguvcdngkz"gn"
mateix termini d’inici d’execució de les actuacions esmentades;

Atès que l’article 49.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."oqfkÝecfc"rgt"
nc"Nngk"613;;;."rtgxgw"swg"nÓCfokpkuvtcek„"rqv"cornkct"fÓqÝek"gnu"vgtokpku"guvcdngtvu."
si les circumstàncies ho aconsellen;

Atesa la disponibilitat pressupostària i per tal d’assolir l’òptima realització de 
ngu"cevwcekqpu"uwdxgpekqpcfgu"fwtcpv"nÓcp{"4229."gu"eqpukfgtc"qrqtv¿"k"pgeguuctk"
establir un nou termini màxim d’inici d’execució de les actuacions establertes en 
l’Ordre TRI/279/2006, de 26 de maig, abans esmentada;

Atès que d’acord amb el que preveu l’article 49.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
cfokpkuvtcvkw"eqo¿."oqfkÝecfc"rgt"nc"Nngk"613;;;."nc"fgekuk„"uqdtg"nÓcornkcek„"fg"
termini es produeix abans del venciment del termini màxim d’inici d’execució de 
les actuacions descrites en l’Ordre TRI/279/2006, de 26 de maig;

Vista 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, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 
núm. 176, de 25.7.2006);

Cvflu"gn"swg"fkurquc"gn"ecr‡vqn"KZ"fgn"Fgetgv"ngikuncvkw"514224."fg"46"fg"fgugodtg."
rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c"*FQIE"
p¿o0"59;3C."fg"5303404224+."oqfkÝecv"rgt"nc"Nngk"3414226."fg"49"fg"fgugodtg."fg"
oguwtgu"Ýpcpegtgu"*FQIE"p¿o0"64;4."fg"5303404226+=

Xkuvc"nc"Nngk"614229."fg"6"fg"lwnkqn."fg"rtguuwrquvqu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"
per al 2007 (DOGC núm. 4920, de 6.7.2007) i la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de me-
uwtgu"Ýuecnu"k"Ýpcpegtgu"*FQIE"p¿o0"6;42."fg"80904229+=

Vistos els informes previs de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada 
del Departament de Treball, i en ús de les facultats que em són conferides,

ORDENO:

Article únic
Rgt"c"nc"eqpxqecv”tkc"fg"nÓcp{"4229."gn"vgtokpk"o§zko"fÓkpkek"fÓgzgewek„"fg"ngu"

actuacions relatives a la realització d’itineraris d’inserció sociolaboral adreçats a 
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