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DEPARTAMENT
DE TREBALL
RESOLUCIÓ
TRE/805/2009, de 13 de març, de ixació de l’import màxim destinat a determinats
ajuts i subvencions previstos a l’Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat d’oportunitats en el treball: programes per a la diversitat.
Atesa l’Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat d’oportunitats en el treball: programes laborals per a la diversitat (DOGC núm. 5145, de
4.6.2008), i especíicament l’article 3, on s’estableix que en funció de les disponibilitats pressupostàries i d’acord amb les bases especíiques reguladores establertes a
l’esmentada Ordre, es procedirà a la corresponent publicació de les convocatòries
i resolucions d’imports màxims;
Vist 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 inances públiques de Catalunya (DOGC
núm. 3791A, de 31.12.2002);
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 (BOE núm. 176, de 25.7.2006);
Vista l’Estratègia per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat a
Catalunya (2008-2010), amb l’objectiu de promoure l’ocupació de qualitat de persones amb discapacitat;
Atesos el Reial decret 1451/1983, d’11 de maig, regulador de l’ocupació selectiva
i les mesures de foment de l’ocupació de treballadors amb discapacitat (BOE núm.
133, de 4.6.1983), modiicat pel Reial decret 170/2004, de 30 de gener (BOE núm.
27, de 31.1.2004), i el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen
els enclavaments laborals com a mesura de foment de l’ocupació de les persones
amb discapacitat (DOGC núm. 45, de 21.2.2004) i el Reial decret 357/2006, de 24
de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en
l’àmbit de l’ocupació i de la formació professional ocupacional (BOE núm. 83, de
7.4.2006);
Atès el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament
de Treball (DOGC núm. 4967, de 13.9.2007);
Vist el Reglament (CE) núm. 1081/2006, del Parlament Europeu i del Consell
de 5 de juliol de 2006 (DOUE L210, de 31.7.2006), relatiu al Fons Social Europeu; el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d’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. 1828/2006 de la
Comissió, de 8 de desembre de 2006, pel qual es ixen normes de desplegament per
al Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L 371/1, de 27.12.2006), el
Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d’agost, de la Comissió, pel qual es declaren
determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels
articles 87 i 88 del Tractat CE (Reglament general d’exempcions per categories)
(DOCE L 21/43, de 9.8.2008);
Atesa la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2009 (DOGC núm. 5288, de 31.12.2008);
Vist l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a proposta de la
Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball, amb l’informe previ de
l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada del Departament de Treball, i en
ús de les facultats que em són atribuïdes,
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RESOLC:
Article 1
Objecte
Mitjançant aquesta Resolució es determinen els imports màxims destinats, per a
l’exercici 2009, als ajuts i subvencions atorgats pel procediment reglat de les següents
accions previstes a l’Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig:
a) Accions de suport a la contractació de persones destinatàries de la RMI i altres
col·lectius en risc d’exclusió per part de les empreses d’inserció sociolaboral inscrites en el Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció de Catalunya, regulades a
l’apartat a) de l’article 2.2 de l’Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig.
b) Accions de suport a la contractació de persones destinatàries de la RMI per
part de les empreses i entitats col·laboradores d’inserció inscrites en el cens d’entitats
col·laboradores d’inserció del Departament de Treball, regulades a l’apartat b) de
l’article 2.2 de l’Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig.
c) Accions de suport a la contractació de persones destinatàries de la RMI i altres
col·lectius en risc d’exclusió procedents d’una empresa d’inserció sociolaboral per
part de les empreses i entitats col·laboradores d’inserció inscrites en el cens d’entitats
col·laboradores d’inserció del Departament de Treball, regulades a l’apartat c) de
l’article 2.2 de l’Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig.
d) Accions de suport a l’autoocupació de persones destinatàries de la RMI que
acreditin la situació d’alta per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social,
regulades a l’apartat d) de l’article 2.2 de l’Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig.
e) Ajuts a la contractació indeinida de persones amb discapacitat en empreses
del mercat ordinari, regulats a la secció I de l’article 2.3 de l’Ordre TRE/267/2008,
de 22 de maig.
Article 2
Bases reguladores
Les bases reguladores dels ajuts i subvencions de la present Resolució es troben
establertes a l’Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat
d’oportunitats en el treball: programes laborals per a la diversitat (DOGC núm.
5145, de 4.6.2008).
Article 3
Aplicació pressupostària i imports màxims destinats
L’import màxim destinat als atorgaments de les subvencions per a la realització de
les actuacions relatives als programes especiicats a l’article 1 d’aquesta Resolució
durant l’anualitat 2009 és:
a) Per a les línies d’actuació assenyalades als apartats a) i c) de l’article 1 d’aquesta
Resolució, i respecte dels col·lectius en risc d’exclusió (excepte el col·lectiu de persones destinatàries de la RMI), un import màxim de 399.352,87 euros a càrrec de
la partida pressupostària TI06 D/4700003.05/3331 del pressupost de la Generalitat
de Catalunya per a l’any 2009.
D’acord amb l’article 8.3 de l’Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig, les sol·licituds
presentades en temps i forma un cop tancat l’exercici pressupostari corresponent
a 2008, s’han atorgat i satisfet a càrrec de crèdits disponibles d’aquests programes
corresponents a pressupost de l’exercici 2009.
b) Per a les línies d’actuació assenyalades als apartats a), b), c) i d) de l’article 1
d’aquesta Resolució, i respecte únicament del col·lectiu de persones destinatàries
de la RMI, un import màxim de 1.000.000,00 euros a càrrec de la partida pressupostària TI06 D/480000500/3330 del pressupost de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2009.
c) Per a la línia d’actuació assenyalada a l’apartat e) de l’article 1 d’aquesta
Resolució, un import màxim de 3.000.000,00 euros a càrrec de la partida pressu-
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postària 6204.470000601/3331 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per
a l’any 2009.
Aquests imports màxims podran ser objecte de modiicació d’acord amb les
disponibilitats pressupostàries, prèvia resolució del/la conseller/a de Treball i la
seva publicació al DOGC.
Article 4
Sol·licitud i termini de presentació
4.1 Les sol·licituds de les subvencions o ajuts s’han de presentar d’acord amb
el que estableix l’article 7 de l’esmentada Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig, i
segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la
pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (http://www.
gencat.cat/treball/), o a les adreces següents:
Departament de Treball, c. Sepúlveda, 148-150, de Barcelona.
Serveis Territorials de Treball a Barcelona, c. Albareda, 2, 08004 de Barcelona.
Serveis Territorials de Treball a Girona, av. Lluís Pericot, 86-90, 17003 de
Girona.
Serveis Territorials de Treball a Lleida, c. General Britos, 3, baixos, 25007 de
Lleida.
Serveis Territorials de Treball a Tarragona, c. Joan Baptista Plana, 29-31, 43005
de Tarragona.
Serveis Territorials de Treball a les Terres de l’Ebre, c. de la Rosa, 9, 43500 de
Tortosa.
En el cas dels ajuts i subvencions per al foment de la contractació indeinida a
l’empresa ordinària de persones amb discapacitat establerts a l’article 1 e) d’aquesta
Resolució, la presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar, prioritàriament, davant de
qualsevol Oicina de Treball de la Generalitat, per tal d’agilitar el procediment de
concessió.
4.2 Sens perjudici del que s’ha exposat al paràgraf anterior, també es poden
presentar sol·licituds i documentació 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 i del procediment administratiu comú.
4.3 La sol·licitud s’acompanyarà de la documentació general establerta a l’article 7.3 de l’Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig, abans esmentada, així com de la
documentació especíica per a cadascuna de les accions sol·licitades, especiicada a
les corresponents bases especíiques de cada acció, regulades a l’esmentada Ordre
TRE/267/2008, de 22 de maig.
4.4 El termini per a la presentació de sol·licituds per les accions previstes en
aquesta Resolució inalitzarà el 15 d’octubre de 2009.
Article 5
Procediment de concessió
5.1 Els ajuts i subvencions de la present Resolució es tramitaran d’acord amb
el procediment corresponent establert a l’article 8 de l’Ordre TRE/267/2008, de 22
de maig, esmentada.
5.2 El termini màxim per resoldre les sol·licituds de les accions previstes en
aquesta Resolució inalitza el 15 de desembre de 2009. Les resolucions dels ajuts i
subvencions previstos en aquesta Resolució es notiicaran a la persona interessada
d’acord amb el que disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú. Contra les resolucions de concessió o denegació, que no exhaureixen la
via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la recepció de la notiicació d’aquesta, davant l’òrgan que
es determina en cada cas, en funció del programa de subvenció sol·licitat, previst
a l’article 8 de l’Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig.
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Article 6
Termini d’execució dels projectes i de justiicació de la subvenció
El termini d’execució dels projectes i de justiicació de la subvenció concedida
per a les actuacions previstes a l’article 1 d’aquesta Resolució, serà determinat
d’acord amb el que estableixen les bases especíiques dels programes laborals per
a la diversitat, previstes al títol II de l’esmentada Ordre TRE/267/2008, de 22 de
maig, de conformitat amb el que preveu el seu article 12.5.
Article 7
Publicitat de les subvencions atorgades
7.1 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, a l’article 94.6 del Text refós de la Llei de inances públiques de
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, quan
les subvencions concedides, individualment considerades, siguin d’import igual o
superior a 3.000 euros, l’òrgan concedent donarà publicitat dels atorgaments d’aquestes subvencions mitjançant la seva publicació al Diari Oicial de la Generalitat
de Catalunya i en el tauler d’anuncis que correspongui, indicant la convocatòria,
el programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat, el/la beneiciari/ària, la
quantitat concedida i la/les inalitat/s de la subvenció.
7.2 Sens perjudici del que han establert els apartats anteriors, es donarà publicitat
dels atorgaments de les subvencions mitjançant la seva exposició a la pàgina web
del Departament de Treball (http://www.gencat.cat/treball/).
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les entitats beneiciàries de les subvencions d’aquesta Resolució adoptaran les
mesures necessàries i realitzaran les activitats de prevenció necessàries, incloses les
relatives a mètodes de treball i equips i mitjans de protecció, per tal que es garanteixi
el màxim nivell de protecció en les condicions de seguretat i salut de les persones
participants en les accions. Així mateix, es garantirà que cadascuna de les persones
que participen en les accions rebi la formació teòrica i pràctica suicient i adequada
en matèria preventiva prèviament a la seva incorporació o si es produeixen canvis
en les funcions a desenvolupar o s’introdueixen variacions en els equips de treball.
També es farà efectiu el principi d’igualtat d’oportunitats en el treball en totes les
fases de les actuacions ocupacionals, especialment en la selecció de les persones
participants i en el procés.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Resolució produirà efectes el mateix dia de la seva publicació al Diari
Oicial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 13 de març de 2009
MAR SERNA CALVO
Consellera de Treball
(09.076.148)
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