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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/1681/2018, de 12 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de
subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en
cooperatives i societats laborals en l'exercici 2018 (ref. BDNS 408274).

Atesa l'Ordre TSF/188/2016, de 27 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la
convocatòria de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball
en cooperatives i societats laborals (DOGC núm. 7163, de 15.7.2016);
Atesa l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol
procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions,
premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats (DOGC núm. 7642, de
14/06/2018);
Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 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;
Atesa la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, i d'acord
amb l'article 33 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, s'estableix que, si per qualsevol motiu, l'1 de gener el pressupost no està
aprovat, es considerarà prorrogat automàticament el de l'any anterior en els seus crèdits inicials fins a
l'aprovació i la publicació dels nous en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Vist que la resolució d'atorgament d'aquestes subvencions està condicionada a la disponibilitat pressupostària
suficient per a aquesta finalitat, ja que correspon a programes acordats en la reunió de la Conferència Sectorial
d'Ocupació i Assumptes Laborals, que va tenir lloc el 17 d'abril de 2018, mitjançant la qual es distribueixen
territorialment les subvencions de l'àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat;
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

Resolc:

–1 Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la incorporació de persones sòcies
treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l'exercici 2018.

–2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els requisits de les persones o entitats sol·licitants i la documentació a aportar, els regeixen l'Ordre
TSF/188/2016, de 27 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria de
subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives
i societats laborals, i l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica
obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les
convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a
entitats.

–3 L'objecte de la subvenció és la incorporació socis treballadors o socis de treball en cooperatives i societats
laborals incloses en algun dels col·lectius que preveu la base 5.1 de l'Ordre TSF/188/2016, de 27 de juny.
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–4 Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les cooperatives i les societats laborals que compleixin els
requisits que estableix la base 3 de l'Ordre TSF/188/2016, de 27 de juny.

–5 Presentació de sol·licituds, escrits i comunicació
5.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s'han
de formalitzar exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya,
d'acord amb l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny.
5.2 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat) o a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat).
5.3 Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament junt amb la documentació que
preveu la base 6.4 de l'Ordre TSF/188/2016, de 27 de juny, al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat) o a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat).
5.4 Per poder presentar la sol·licitud electrònicament cal que l'entitat o el seu representant legal disposi d'un
certificat digital vàlid i vigent. S'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i els segells
electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d'usuaris o basats en certificats
reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament, s'admeten els considerats a l'apartat 6.2 del
Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els
mecanismes següents:
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 a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que
declara representar una persona jurídica:
a) Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta
de Catalunya.
b) Certificat del DNI electrònic.
La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Com tramitar en línia, de l'apartat Tràmits del
web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).
En el cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat digital, poden obtenir-ne un en
els centres emissors corresponents que hi figuren, segons els tipus de certificat. La relació de centres emissors
es pot consultar a la secció Com tramitar en línia, de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat).
5.5 En cas que la sol·licitud es presenti presencialment, s'ha de requerir l'interessat perquè, en un termini de
deu dies, l'esmeni a través de la seva presentació electrònica.
5.6 Les entitats poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de La meva carpeta a la seu electrònica
de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/).
5.7 La presentació del formulari de sol·licitud faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades
que conté i que es declaren.
5.8 La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la
sol·licitud deixen sense efectes aquest tràmit, des del moment en què es conegui i amb l'audiència prèvia a la
persona interessada i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici
que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la subvenció.

–6 El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i restarà obert fins al 10 de setembre de
2018.
La presentació de sol·licituds es pot fer cada dia durant les vint-i-quatre hores del dia.
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A efectes del còmput de termini, la recepció en el Registre electrònic de la Generalitat en un dia inhàbil s'entén
efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent.

–7 Import màxim
L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és d'1.000.000,00 d'euros, amb càrrec a la
partida pressupostària BE15 D/4700001/661 FBEPAO.
L'import màxim esmentat es pot modificar mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció General
d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, condicionada a la seva competència i
disponibilitat pressupostària, i amb la publicació prèvia al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

–8 La quantia màxima d'aquestes subvencions és gradual segons els col·lectius següents:
Un import màxim de 7.000,00 euros per la incorporació de persones amb discapacitats com a sòcies
treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.
Un import màxim de 5.500,00 euros per la incorporació de dones com a sòcies treballadores o de treball en
cooperatives o societats laborals.
Un import màxim de 4.000,00 euros per la incorporació de persones menors de 30 anys o amb 45 anys o més
com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l'empresa s'hagi
constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC
d'aquesta Resolució, l'import màxim és de 5.000,00 euros.
Un import màxim de 2.000,00 euros per les persones no incloses en els col·lectius anteriors quan s'incorporin
com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.
En cas que l'empresa s'hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de
la publicació al DOGC d'aquesta Resolució, l'import màxim és de 3.000,00 euros.
En tots els casos les subvencions també es poden concedir quan la jornada de treball del soci treballador o soci
de treball incorporat ho sigui a temps parcial, si bé en aquest supòsit la quantia de la subvenció és proporcional
al temps efectiu de la jornada de treball.

–9 L'àmbit temporal de les actuacions que poden accedir a aquesta subvenció és des de l'1 de juliol de 2017
fins al dia de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
En el cas de treballadors vinculats a l'empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal, la data
d'incorporació com a soci treballador o soci de treball en cooperatives i societats laborals serveix per complir
l'àmbit temporal.
En el cas de persones desocupades, la data que es té en compte per al compliment de l'àmbit temporal és la de
l'alta al règim de la Seguretat Social que correspongui com a soci treballador.

–10 Els criteris de valoració de les sol·licituds són els que estableix la base 8 de l'Ordre TSF/188/2016, de 27
de juny.
Un cop valorades totes les sol·licituds, no es poden subvencionar més de 10 activitats d'una mateixa
cooperativa o societat laboral, excepte que un cop aplicada aquesta limitació hi hagi romanent pressupostari
disponible.

–11 Els òrgans competents per tramitar i resoldre aquesta línia de subvenció són els que estableix la base 7 de
l'Ordre TSF/188/2016, de 27 de juny.

–12 El termini màxim per emetre la resolució corresponent és de tres mesos a comptar de l'endemà de la data
de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
La notificació de les resolucions d'inadmissió o desistiment de les sol·licituds i de concessió o denegació de la
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subvenció a les persones interessades es fa mitjançant la seva publicació 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.
Prèviament a la notificació de la resolució final del procediment, la Direcció General d'Economia Social, el Tercer
Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa ha de comunicar a les persones interessades, mitjançant correu
electrònic, la previsió de la publicació de la resolució esmentada.

–13 Contra les resolucions esmentades, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades
poden presentar recurs d'alçada davant la persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i el termini per a la interposició d'aquest recurs és d'un mes a comptar de l'endemà de
la notificació de la resolució, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici que puguin
interposar qualsevol altre recurs procedent en dret que considerin oportú.

–14 Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades, cal atenir-se al que estableix la base 14 de
l'Ordre TSF/188/2016, de 27 de juny. En tot cas, les entitats beneficiàries de les subvencions resten obligades
a realitzar-ne la justificació en els terminis següents:
La inscripció definitiva de l'entitat al registre corresponent s'ha de dur a terme com a màxim el 30 de
novembre de 2018.
En el cas de soci o sòcia a prova, s'ha d'acreditar, mitjançant la presentació de l'acord del consell rector de
l'entitat, que s'ha adquirit la condició de soci o sòcia de ple dret, com a màxim, un any després d'haver
adquirit aquesta condició.

–15 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria tenen la consideració d'ajuts de minimis i s'hi apliquen
els reglaments següents: el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a
l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis; el
Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i
108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector agrari; el Reglament (UE)
núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector de la pesca i de l'aqüicultura, i el Reglament
(UE) núm. 360/2012 de la Comissió, de 25 d'abril, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis concedits a empreses que prestin serveis d'interès
econòmic general.
L'import total de les subvencions rebudes en concepte de minimis atorgades a una única empresa no pot
excedir els 200.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals, d'acord amb el Reglament (UE)
núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis; o de 15.000,00 euros en el cas de les empreses que
operin en el sector agrícola, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de
desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts
de minimis al sector agrícola (la definició d'“empresa” única es preveu a l'article 2 dels dits reglaments).
Per a les empreses que operin en el sector de transport de mercaderies per carretera, el límit s'estableix en
100.000,00 euros a una única empresa durant tres exercicis fiscals. En aquest cas els ajuts de minimis no es
poden utilitzar per a l'adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera.
En el cas que les entitats beneficiàries de les subvencions siguin les empreses d'inserció i els centres especials
de treball, així com qualsevol altra entitat de l'economia social que tingui per objecte la inserció de col·lectius
en risc d'exclusió social, han d'estar subjectes al Reglament (UE) núm. 360/2012 de la Comissió, de 25 d'abril,
relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis
atorgats a empreses que presten serveis d'interès econòmic general, segons el qual la quantia total d'ajut que
pot rebre una única empresa no pot ser superior a 500.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis
fiscals.
En el cas de fusions o adquisicions d'empreses, tots els ajuts de minimis atorgats anteriorment a qualsevol de
les empreses que es fusionen s'han de tenir en compte per determinar si la concessió d'un nou ajut de minimis
a la nova empresa o a l'empresa adquirent supera el límit màxim pertinent.
No poden ser beneficiàries d'aquesta línia de subvenció, d'acord amb el Reglament (UE) 1407/2013 de la
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Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió
Europea als ajuts de minimis; el Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a
l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector
agrícola, i el Reglament (UE) núm. 360/2012 de la Comissió, de 25 d'abril, relatiu a l'aplicació dels articles 107
i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis concedits a empreses que prestin
serveis d'interès econòmic general:
a) Les empreses que operin en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm.
104/2000 del Consell.
b) Les empreses que operin en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els
casos següents:
Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a
productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
Quan l'ajut estigui supeditat al fet que una part o la seva totalitat repercuteixi en productes primaris (pagesia).
c) Les activitats relacionades amb l'exportació a països tercers o estats membres, és a dir, els ajuts
directament vinculats a les quantitats exportades, a l'establiment i a l'explotació d'una xarxa de distribució o a
altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.
d) Els ajuts condicionats a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.
e) Els ajuts l'import dels quals es fixi sobre la base del preu o la quantitat dels productes comercialitzats.
Si una empresa opera en els sectors que preveuen els punts a) i b) de l'apartat anterior, i també en un o més
sectors o desenvolupa altres activitats incloses a l'àmbit d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la
Comissió, aquest s'aplica als ajuts concedits en relació amb aquests sectors o activitats, sempre que es pugui
garantir que les activitats dels sectors exclosos de l'àmbit d'aplicació del Reglament no es beneficien dels ajuts
de minimis concedits de conformitat amb aquest Reglament.
D'acord amb el Reglament (UE) 1408/2013, si una empresa opera tant en el sector de la producció primària de
productes agrícoles com en un o més sectors o desenvolupa altres activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del
Reglament (UE) núm. 1407/2013, aquest Reglament s'aplica als ajuts concedits a aquests últims sectors o
activitats, sempre que es pugui garantir la separació d'activitats o la distinció de costos, i que la producció
primària de productes agrícoles no es beneficiï dels ajuts de minimis concedits de conformitat amb aquest
Reglament.

–16 Al final de l'exercici s'ha de donar publicitat als atorgaments de les subvencions mitjançant la publicació a
l'apartat Ajuts i subvencions atorgats del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
(http://treballiafersocials.gencat.cat) i al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(http://tauler.gencat.cat).
Quan els imports de les subvencions concedides, considerades individualment, siguin de quantia igual o
superior a 3.000,00 euros, també és necessària la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i al tauler electrònic.

–17 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar en el Portal de Transparència
(http://transparencia.gencat.cat).

–18 D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de
donar publicitat a la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions
mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

–19 Principis ètics i regles de conducte
19.1 Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels
òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, segons el seu parer, sigui present en el
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procediment o pugui afectar-lo. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els
principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència, d'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
19.2 Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions
corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en
els processos derivats d'aquestes convocatòries.
19.3 En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions
següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la
subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni
per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment o l'avaluació del
compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la
informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en
relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin directament per previsió legal, en els supòsits que estableix l'article 3.4 de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre.
19.4 Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta: en cas d'incompliment dels
principis ètics i regles de conducta, serà d'aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, i les sancions que preveu l'article 84, pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici
d'aquelles altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent en matèria de subvencions.

Contra la Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden
interposar 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.
Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de convocatòria ordinària, les persones interessades poden
interposar recurs de reposició, 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 de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 12 de juliol de 2018
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