
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/982/2020, de 8 de maig, per la qual s'adopten mesures extraordinàries i de flexibilització
de les actuacions subvencionables relatives a la Resolució TSF/926/2020, de 20 d'abril, per la qual es
convoquen les subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport
a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l'any 2020 (DOGC núm.
8127, de 6.5.2020, ref. BDNS 503471), derivades de les mesures adoptades en relació amb la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19.

El 14 de març de 2020, es va publicar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que va ser modificat pel
Reial decret 465/2020, de 17 de març.

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

Davant la situació actual, provocada per la pandèmia i les mesures adoptades per combatre-la, és
indispensable donar continuïtat als serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les
persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, la qual cosa, juntament amb l'especial vulnerabilitat
d'aquest col·lectiu, justifica la declaració d'interès general de les subvencions per a la realització dels serveis
integrals esmentats.

En conseqüència, en data 6 de maig de 2020, s'ha fet pública en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
la Resolució TSF/926/2020, de 20 d'abril, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització dels
serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o
trastorns de la salut mental, per a l'any 2020 (ref. BDNS 503471) (DOGC núm. 8127, de 6.5.2020).

El 25 de març de 2020, es va publicar el Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret
llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures
complementàries.

Una de les finalitats d'aquest Decret llei és adoptar mesures en l'àmbit subvencional, atès que les actuacions
de foment s'han vist greument afectades per aquesta situació, per pal·liar els efectes desfavorables provocats
tant als beneficiaris com als perceptors que es poden veure perjudicats. Aquesta situació és especialment
rellevant en l'àmbit cultural i social, que ha vist reduïda dràsticament la consecució dels seus objectius i
actuacions.

En aquest sentit, l'article 5.1 del Decret llei esmentat disposa que els òrgans concedents de subvencions i ajuts
poden adoptar mesures de flexibilització, d'acord amb la normativa de subvencions i de procediment
administratiu comú, amb relació a les condicions que estableixen les bases reguladores i convocatòries del seu
àmbit competencial amb la finalitat de donar la viabilitat màxima a les actuacions objecte de subvenció o ajut
que s'han vist afectades pel context generat per la COVID-19 o per les mesures per combatre-la.

Així mateix, l'article 5.2 del Decret llei esmentat disposa que en els expedients de subvencions, especialment
en l'àmbit cultural, social, ocupacional i d'esports, en els quals no s'han complert l'objecte i la finalitat com a
conseqüència de la COVID-19 o de les mesures preses per combatre-la, en funció de les circumstàncies de
cada expedient, l'òrgan concedent pot:

a) Ajornar el termini de compliment de l'objecte i la finalitat de la subvenció o ajut i de la seva justificació, que
en cap cas es pot considerar un motiu per aplicar expedients de regulació d'ocupació en relació amb els llocs de
treball vinculats a les actuacions subvencionades.

b) Finançar les despeses fetes per les persones beneficiàries encara que no s'hagin assolit, totalment o
parcialment, l'objecte i la finalitat de la subvenció o ajut.
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c) Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del compliment de les seves
obligacions envers el procediment subvencional.

D'altra banda la Intervenció General, el 25 de març de 2020, va publicar els Criteris 1/2020 que cal seguir en
els procediments de subvencions i ajuts en aplicació del Reial decret 463/2020 que declara l'estat d'alarma per
la COVID-19.

En l'àmbit de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, s'ha constatat que les
actuacions subvencionables de la convocatòria de les subvencions per a la realització dels serveis integrals
d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut
mental per a l'any 2020, han estat afectades pel supòsit de causa major que ha representat la COVID-19 o les
mesures preses per combatre-la. Això permet apreciar que no hi haurà possibilitat de donar compliment total a
l'objectiu i la finalitat subvencional com a conseqüència d'aquesta afectació, per la qual cosa es donen les
circumstàncies que fan possible l'aplicació del contingut de l'article 5 del Decret llei 8/2020, de 24 de març.

Així doncs, d'acord amb els criteris dictats per la Intervenció General i un cop escoltades les entitats afectades
per aquesta situació, es conclou que cal adaptar les actuacions objecte de subvenció a les necessitats actuals,
com una oportunitat de minimitzar l'impacte econòmic i social de la pandèmia de la COVID-19, a l'empara del
que preveu l'article 5.2.c) del Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020,
de 17 de març.

Atès que tant l'article 5.2 del Decret llei 8/2020 com l'apartat 4.5 dels Criteris de la Intervenció General
1/2020 habiliten l'òrgan concedent per adoptar, motivadament, la mesura d'adaptació de les actuacions
subvencionades i que l'article 5.1 de la Resolució TSF/926/2020, de 20 d'abril, per la qual es convoquen les
subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les
persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l'any 2020 (ref. BDNS 503471), estableix que
l'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el
Tercer Sector i les Cooperatives;

D'acord amb el que preveu l'Ordre SND/295/2020, de 26 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria
de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19;

Per tot això,

 

Resolc:

 

—1 Adaptar les actuacions que han d'executar les persones beneficiàries de les subvencions que hagin estat
afectades pel context generat per la COVID-19 o per les mesures preses per combatre-la, relatives a la
Resolució TSF/926/2020, de 20 d'abril, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització dels
serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o
trastorns de la salut mental, per a l'any 2020 (DOGC núm. 8127 de 6.5.2020, ref. BDNS 503471).

Les accions que es poden dur a terme, en funció de les necessitats i dels recursos a l'abast de les persones
destinatàries finals, són:

a) Seguiment personalitzat de les persones participants del programa, a través de trucades, videoconferències,
correus electrònics i/o visites, en el cas que sigui possible, per tal de conèixer el seu estat en aquesta situació
excepcional i acompanyar-les, guiar-les i assessorar-les sobre les seves actuacions i necessitats. Fer també
seguiment amb referents familiars, en els casos que sigui necessari.

b) Donar suport als altres serveis socials que presten atenció a persones amb discapacitat, especialment als
serveis residencials, i arribar, si és necessari, a derivar el personal tècnic del programa a fer atenció directa a
aquests serveis.

c) Mantenir els acompanyaments, les tutories i les accions formatives, ajustant-los a les seves possibilitats
virtuals.

d) Planificar i elaborar eines per poder sostenir la situació d'excepcionalitat: informació, assessorament,
acompanyament, etc.

e) Manteniment de les activitats ja programades prèviament que es puguin fer de manera telemàtica.

f) Prioritzar les accions que, donades les circumstàncies, poden aportar mesures i solucions a les persones
afectades per la situació d'excepcionalitat.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8131 - 12.5.20202/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20132005-2020



g) Assessorament i suport adreçats a les persones participants contractades per una empresa que hagi
presentat un ERTO.

h) Accions diverses de suport: recollida d'informació legal per poder assessorar les persones i les empreses;
preparació de materials i activitats; revisió i elaboració de noves activitats de treball individual; actualització
dels plans individuals d'inserció i/o introducció del seguiment de les persones participants de forma telemàtica;
tancament de l'exercici i continuïtat en la gestió del programa.

i) Reunions de coordinació habitual de l'equip, de forma telemàtica.

j) Accions d'assessorament, intermediació i fidelització a les empreses amb relació a les pràctiques i al
manteniment de les relacions contractuals i gestions vinculades a la situació d'excepcionalitat.

k) Qualsevol altra actuació no prevista en els apartats anteriors i que contribueixi al compliment de la finalitat
establerta per aquesta Resolució.

 

—2 D'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, les modificacions esmentades
només es poden destinar a fer front a les despeses realment incorregudes i no poden suposar un enriquiment
dels beneficiaris de les subvencions o ajuts. Segons aquest criteri els beneficiaris no poden tramitar expedients
de regulació d'ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les actuacions subvencionades, extrem
que ha de quedar acreditat a l'expedient. Se n'exceptuen els expedients de regulació temporal d'ocupació.

 

—3 Admetre la justificació de les despeses efectuades pels beneficiaris encara que no s'hagi assolit, totalment
o parcialment, l'objecte i la finalitat de la subvenció o ajut. S'han de tenir en compte les despeses efectivament
fetes pel beneficiari fins a l'estat d'alarma o durant la seva vigència, sense que en cap cas això suposi
l'increment de la subvenció concedida o de l'import màxim subvencionable.

 

—4 Que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya aquesta Resolució, per al general
coneixement, posant de manifest que produirà efectes des del dia 14 de març de 2020.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el
secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes, comptat des de
l'endemà de la data d'inici de la seva publicació, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Barcelona, 8 de maig de 2020

 

Josep Vidal Fàbrega

Director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

 

(20.132.005)
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