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DICTAMEN 05/2015 sobre el Projecte de decret sobre l’aplicació de la 
quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en 
empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures 
alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. 
 
  
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 16 de febrer de 2015, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 26 de gener de 2015 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del 
dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de 
decret sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones 
amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les 
mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. 
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria general, d’una 
memòria d’impacte de les mesures proposades, d’un informe jurídic 
preliminar, d’un informe de Funció Pública i d’una nota valorativa en relació 
a l’informe d’impacte de gènere emès per l’Institut Català de les Dones. 
 
La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials es va reunir 
el dia 13 de febrer i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, de disset articles englobats en 
quatre capítols, d’una disposició addicional, de dues disposicions 
transitòries, d’una disposició derogatòria i de dues disposicions finals.  
 
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’insereix 
el Projecte de decret. També es relacionen els motius que han donat lloc a 
que després de tres anys d’aplicació del Decret 322/2011 s’hagi plantejat la 
seva derogació i la proposta d’una nova regulació. 
 
El capítol I s’anomena “Disposicions generals” i engloba els articles de l’1 al 
5. En l’article 1 s’estableixen tres objectius del Decret. Aquests objectius 
són, en primer lloc, determinar els procediments d’intermediació laboral 
respecte de persones amb discapacitat, en segon lloc, determinar els 
procediments per sol·licitar i obtenir la declaració d’excepcionalitat i 
l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al 
compliment de la quota de reserva i, en tercer lloc, determinar els òrgans 
competents en aquestes matèries. En l’article 2 s’estableix el procediment 
d’intermediació laboral per contractar persones amb discapacitat. En l’article 
3 s’estableix a qui s’aplica la quota de reserva del 2% de la plantilla a favor 
de persones amb discapacitat i com es calcula la quota. En l’article 4 es 
regulen els supòsits d’exempció de l’obligació de reserva de plantilla a favor 
de persones amb discapacitats. En l’article 5 es regulen les mesures 
alternatives a la quota de reserva de plantilla per a persones amb 
discapacitat. 
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El capítol II s’anomena “Procediment de declaració d’excepcionalitat. 
Aspectes generals” i engloba els articles del 6 al 10. En l’article 6 s’estableix 
quines són les empreses obligades a realitzar aquest procediment. L’article 
7 regula la presentació de les sol·licituds i l’article 8 d’altres aspectes 
procedimentals. En l’article 9 es detallen els efectes que comporten les 
variacions de plantilla de les empreses. En l’article 10 es regulen els efectes 
de les variacions en el nombre de persones amb discapacitat contractades. 
 
El capítol III s’anomena “Procediments específics de declaració 
d’excepcionalitat i de mesures alternatives” i engloba els articles de l’11 al 
13. En l’article 11 es regula el procediment en el cas d’inexistència de 
persones discapacitades davant una oferta d’ocupació, en l’article 12 es 
regula el procediment per causes de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic 
o econòmic i en l’article 13 es regula el procediment comú per als dos 
anteriors. 
 
El capítol IV s’anomena “Seguiment i control” i engloba els articles del 14 al 
17. En l’article 14 es regulen les obligacions de les empreses autoritzades 
per tal de poder fer el seguiment de l’aplicació de les mesures alternatives 
autoritzades. En l’article 15 es regulen les obligacions dels centres especials 
de treball i de les fundacions i associacions d’utilitat pública. En l’article 16 
es regula el seguiment i control dels centres especials de treball i de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública receptores de les mesures 
alternatives. En l’article 17 es regula la certificació acreditativa del 
compliment de la quota de reserva. 
 
La disposició addicional estableix que els procediments regulats en la norma 
es poden tramitar electrònicament. 
 
La disposició transitòria primera estableix que el Decret afecta les 
sol·licituds d’excepcionalitat presentades durant i a partir de l’any 2015. 
 
La disposició transitòria segona estableix que s’aplicarà automàticament el 
criteri de vigència per anys naturals a aquelles excepcionalitats que es 
trobin en vigor en la data de publicació de la norma quan el segon o tercer 
any de vigència de l’excepcionalitat s’iniciï durant l’any 2015. 
 
La disposició derogatòria deroga expressament el Decret 322/2011, de 19 
d’abril. 
 
La disposició final primera faculta la persona titular del departament en 
matèria d’ocupació i relacions laborals per desplegar i executar la norma. 
 
La disposició final segona estableix l’entrada en vigor de la norma als vint 
dies de la seva publicació.  
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS  
 
Primera. Tenint en compte el contingut de la norma, el CTESC considera 
que el Projecte de decret s’hauria d’haver debatut amb els agents 
econòmics i socials en els espais de diàleg existents.  
 
Segona. El CTESC recomana que es destinin els mitjans i recursos 
necessaris per al compliment d'aquest Decret. 
  
Tercera. Atès que el Reial decret 364/2005 permet que les comunitats 
autònomes amb competències en matèria de treball, ocupació i formació 
puguin adaptar el procediment a les normes pròpies d’organització interna, 
el CTESC recomana avançar en la integració de les persones amb 
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discapacitat en el mercat de treball ordinari. 
 
Quarta. El CTESC insta el Govern a realitzar una avaluació i un seguiment 
de l’aplicació de la quota de reserva del 2% i dels resultats de les mesures 
alternatives. 
 
Cinquena. El CTESC considera que la creació directa d’ocupació, 
mesurada en el nombre de persones incorporades i de contractes de treball 
realitzats, o les contractacions que s’han pogut mantenir hauria de ser el 
primer que els centres especials de treball i les fundacions i associacions 
d’utilitat pública haurien de justificar.  
 
Sisena. El preàmbul del Projecte de decret estableix que s’ha eliminat el 
requisit que els centres especials de treball, per poder ser beneficiaris de les 
mesures alternatives, hagin d’estar inscrits en el registre que gestiona la 
direcció general competent en matèria d’economia social i cooperativa i 
treball autònom de Catalunya, però en canvi, en l’article 13.1.1 apartat a) 
s’estableix que en els supòsits en què la mesura alternativa consisteixi en la 
subscripció d’un contracte mercantil o civil amb un centre especial de treball 
aquest ha d’estar inscrit en el registre de centres especials corresponent. El 
CTESC recomana que s’aclareixi a quins registre s’està referint en ambdós 
casos.   
 
Setena. El CTESC recomana que en el preàmbul de la norma s’esmenti la 
Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions 
Unides, aprovada el 13 de desembre de 2006 i ratificada per l’Estat 
espanyol al 2008, que reconeix el dret de les persones amb discapacitat a 
treballar en igualtat de condicions amb les altres.  
 
Vuitena. El CTESC recomana revisar el text per eliminar alguns conceptes 
jurídicament indeterminats que poden generar incertesa i/o inseguretat 
jurídica pel que fa al grau de compliment.  
 
Novena. El CTESC recomana que es revisi el text de la norma i se 
substitueixi el terme “persones discapacitades” pel de “persones amb 
discapacitat”.  
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. L’article 2.2 determina que es pot demanar informació a les empreses 

sobre les contractacions efectuades en els últims dotze mesos. El 
CTESC recomana que s’aclareixi qui té la potestat per requerir 
informació a l’empresa oferent en cas que l’oferta de treball s’hagi 
presentat a una agència de col·locació. 
 

2. El CTESC recomana substituir en l’article 2.2 “El responsable de 
l’oficina de treball o inspector de treball” per “la persona responsable de 
l’oficina de treball o inspector/a de treball”.  
 

3. El CTESC recomana que en l’article 3.1 s’inclogui la referència al Reial 
Decret 2271/2004, de 3 de desembre, pel qual es regula l’accés a 
l’ocupació pública i la provisió de llocs de feina de las persones amb 
discapacitat i la Llei 7/2007, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

 
4. El CTESC recomana afegir a l’article 4 a) a continuació d’“agències de 

col·locació” l’expressió “si escau”. 
 

5. El CTESC considera que en l’article 5.1 caldria fer referència a què les 
mesures alternatives són “les que determina l’article 2.1 del Reial decret 
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364/2005”.  
 

6. El CTESC recomana que en l’article 5.1 es prioritzin les mesures 
regulades en les lletres a), b) i c). 

 
7. El CTESC considera que l’article 9 hauria de ser objecte d’una major 

concreció. Per les conseqüències jurídiques que poden comportar les 
variacions de plantilla en la quota de reserva del 2%, el CTESC 
recomana concretar què s’entén per “variació substancial”, en ser 
aquest un concepte jurídic indeterminat.  

 
8.  El CTESC recomana substituir “persones discapacitades” per 

“persones amb discapacitat” en els articles 10.1, 10.2 i 11.    
 

9. El CTESC recomana afegir als articles 10.2 i 11.1 a continuació d’ 
“agència de col·locació” l’expressió “si escau”.  

 
10. En l’article 11.1, el CTESC recomana afegir darrere d’“oferta d’ocupació” 

el següent: “per a persones amb discapacitat”. 
 

11. El CTESC recomana en l’article 11.1 apartats a) i c) la concreció del 
concepte “necessàries” i “raonadament”, ja que són conceptes jurídics 
indeterminats. 
 

12. El CTESC recomana substituir en l’article 11.1 c) “els candidats” per “les 
persones candidates”. 

 
13. Pel que fa a l’article 11.3, el CTESC considera que les oficines de treball 

haurien de ser les úniques que certifiquessin la inexistència de 
candidats que complissin els requeriments de l’oferta d’ocupació. Per la 
qual cosa es recomana que se suprimeixi “o, en el seu cas, a l’agència 
de col·locació”.  

 
14. El CTESC recomana començar l’article 12.1 de la manera següent: “Les 

empreses poden sol·licitar la declaració d’excepcionalitat per causes de 
caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic. En aquest cas...”  
 

15. El CTESC recomana introduir una disposició transitòria per tal d’establir 
que, fins que no entri en vigor la normativa reglamentaria que ha de 
regular les condicions de funcionament dels centres especials de treball, 
d’acord amb l’establert al Reial decret legislatiu 1/2003, s’estableixi 
l’obligatorietat de la inscripció en el registre català per tal de preservar el 
model de centres especials de treball existents a Catalunya. 
 

16. El CTESC recomana afegir en l’article 13.1.2 després de “l’import de la 
mesura” l’expressió següent “el nombre de persones contractades”. 
 

17. El CTESC manifesta que l'ambigüitat del concepte “recursos necessaris” 
utilitzat en l’article 15.1 genera inseguretat jurídica i, per tant, considera 
que caldria objectivar-lo.  
 

18. Pel que fa a l’article 15.1, el CTESC proposa que la direcció general 
competent en matèria de relacions laborals defineixi el sistema per 
calcular els recursos econòmics que s’han d’invertir per promoure el 
trànsit del personal amb discapacitat cap al mercat de treball ordinari. 
 

19. El CTESC proposa incloure en l’article 15.1 després de  “formació 
permanent” el següent: “l’aprenentatge al lloc de treball, el 
desenvolupament d’un ofici i l’adquisició de competències personals en 
el cas de persones amb discapacitat”. 
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El CTESC considera important el desenvolupament de les 
competències personals d'aquestes persones per superar les limitacions 
en igualtat d'oportunitats i valora la importància que aquestes accions 
estiguin reconegudes en el marc d’accions adreçades a la promoció de 
la inclusió al mercat laboral ordinari. 

 
20. Pel que fa a l’article 15.2, el CTESC proposa que la direcció general 

competent en matèria de relacions laborals defineixi el sistema per 
calcular els recursos econòmics que s’han d’invertir per al 
desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i de creació d’ocupació a 
favor de persones amb discapacitat en el mercat de trebal, per tal 
d’aclarir el sentit de la paraula “benefici”.  

 
21. El CTESC recomana incloure en els apartats a) i b) de l’article 16.1 que 

la memòria anual inclogui el nombre de llocs de treball que s’han 
mantingut o s’han creat amb vinculació directa, a fi de garantir que 
l'import de les mesures alternatives reverteixi efectivament en l'ocupació 
de persones amb discapacitat. 

 
El CTESC considera que les entitats beneficiàries de mesures 
alternatives han de justificar el nombre de llocs de treball que hagin 
pogut mantenir o crear amb vinculació directa, a partir de l’equivalència 
en funció del salari mínim interprofessional (import de referència per a 
les relacions laborals al centre especial de treball). 
 
 

V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de 
persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones 
treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu 
compliment i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions 
formulades en el present Dictamen. 
 
 
Barcelona, 16 de febrer de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Lluís Franco i Sala    Teresita Itoiz i Cruells 
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VOT PARTICULAR que formulen Foment del Treball Nacional i la 
Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME), 
integrants del Grup Segon del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya, en relació amb el Dictamen 5/2015 sobre el Projecte 
de decret sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de 
persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones 
treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al 
seu compliment. 
 
 

§ En relació amb l’art. 5.1 del Projecte de decret, Foment del Treball i 
FEPIME no compartim les restriccions en l’ús o la priorització d’unes 
determinades mesures alternatives a la reserva de plantilla per a 
persones amb discapacitat per part de les empreses exceptuades de 
l’obligació de complir amb aquesta envers d’altres. A més a més és 
necessari posar de relleu que la normativa estatal (Art. 2.1 del Reial 
Decret 364/2005, de 8 d’abril) no preveu aquesta limitació o priorització. 
 
Per aquests motius, no compartim l’observació a l’articulat número 6. 
 

§ Per altra banda, si qui tramita la gestió de l'oferta de treball és una 
agència de col·locació, entenem que hauria de ser aquesta la que 
certifiqui la inexistència de candidats que complissin els requeriments de 
l’oferta d’ocupació. En aquest sentit, s’hauria de clarificar expressament 
a la norma que la certificació del resultat negatiu corresponent a la 
gestió de l’oferta de l’agència de col·locació es referirà a l’àmbit de 
gestió de l’agència en qüestió. 
 
 
Per aquests motiu, no compartim l’observació a l’articulat 13. 
 
 

§ Si bé entenem que s’ha de preservar el model de centres especials de 
treball existents a Catalunya, s’ha de posar en consideració que 
l’obligatorietat de la inscripció en el Registre Català dels Centres de 
Treball no té prou  empara legal. Així mateix, aquest requisit podria ser 
contrari a les regles de lliure competència en el mercat, llibertat 
d’empresa i unitat de mercat de la Unió Europea. 
 
Per aquest motius, no compartim l’observació a l’articulat núm. 15. 

 
 
Barcelona,  13 de febrer de 2015 
 
 
    
Alba Cabañas Varales    Salvador Guillermo Viñeta 
Foment del Treball Nacional   Fepime  
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DECRET  
**/2015, de ** de **, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de 
persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les 
mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.  
 
El Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb 
caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat, 
estableix a la seva disposició addicional segona que les comunitats autònomes amb 
competències en matèria de treball, ocupació i formació poden adaptar el procediment 
que estableix a les normes pròpies d’organització interna.  
 
A l’empara de la disposició addicional segona del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, 
es dictà el Decret 322/2011, de 19 d’abril, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 
2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones 
treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. 
 
Tres anys desprès de l’entrada en vigor del Decret 322/2011, de 19 d’abril, s’ha valorat 
que l’acomodació de la normativa estatal a les normes d’organització interna del 
departament competent en matèria d’ocupació i relacions laborals és susceptible de 
millora.  
 
El Decret 322/2011, de 19 d’abril, als efectes d’establir mecanismes de coordinació i 
unificació de criteris en el seguiment del compliment de la normativa que regula, 
establia al seu article 7.7 que els serveis territorials del Servei d'Ocupació de 
Catalunya han de donar coneixement a la direcció general competent en matèria de 
relacions laborals de les resolucions dictades als efectes del seguiment del seu 
compliment, i l’article 11 regulava que correspon a la direcció general competent en 
matèria de relacions laborals el seguiment de l’aplicació de les mesures alternatives 
autoritzades, tant pels serveis territorials del Servei d'Ocupació de Catalunya com per 
la mateixa direcció general competent en matèria de relacions laborals. Tanmateix, 
s’ha de tenir en compte que la millora efectiva que ha comportat l’atribució d’aquestes 
competències a un únic òrgan, als efectes pretesos de coordinació i unificació de 
criteris, només ha abastat la gestió i el seguiment del compliment de les mesures 
alternatives, però no el tractament dels expedients de reconeixement de les 
excepcionalitats.  
 
En relació amb l’objectiu de coordinació i de coherència de criteris, l’existència de dos 
òrgans que gestionen expedients corresponents a la mateixa matèria d’excepcionalitat 
i mesures alternatives sovint genera confusió a les empreses i provoca disfuncions per 
causa de la gestió fraccionada, i pel que fa als expedients derivats de la inexistència 
de persones discapacitades interessades en l’oferta d’ocupació, la diversitat d’òrgans 
territorials del Servei d’Ocupació de Catalunya que tramiten els expedients ha pogut 
comportar també dificultats per poder aplicar criteris homogenis als expedients 
gestionats.  
 
La situació exposada aconsella donar un pas més per a l’objectiu d’una gestió més 
eficient aconseguint un tractament global i coherent en la matèria, i en aquesta direcció 
es considera un mecanisme adequat per a tal objectiu unificar en un únic òrgan, la 
direcció general competent en matèria de relacions laborals, les competències de 
tramitació i resolució del conjunt de les declaracions d’excepcionalitat i autorització de 
mesures alternatives, tenint en compte que aquest òrgan ja disposa actualment de la 
informació del conjunt de resolucions administratives i gestiona el tractament unificat 
de les memòries anuals de compliment de mesures alternatives. 
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S’ha considerat igualment la necessitat de replantejar el criteri aplicat sobre el període 
de la vigència, o data d’efectes, de les resolucions de declaració d’excepcionalitat i 
autorització de mesures alternatives. L’article 6.5 del Decret 322/2011, de 19 d’abril, 
establia que la declaració d’excepcionalitat i l’autorització de mesures alternatives té 
una vigència de tres anys des de la resolució. Si bé s’ha entès que els tres anys eren 
de data a data, a comptar des de la data de la resolució administrativa, la pràctica ha 
fet paleses les dificultats que presenta aquest criteri davant del criteri de vigència de 
tres anys computat per anys naturals, és a dir, de gener a desembre, tant pel que fa al 
compliment de mesures alternatives com al seu seguiment, atès que cada període 
anual abasta parts de dos anys naturals i poden existir diverses excepcionalitats que 
justificaran memòries anuals a presentar en diferents períodes de temps, com pel fet 
que el criteri actual comporta sovint que les empreses que presenten expedients es 
trobin sense cobertura d’excepcionalitat en el període existent entre la finalització de la 
vigència d’una resolució i la data en què es dicti una següent resolució; i un altre factor 
que aconsella el canvi de criteri és la incoherència de les dades sobre compliment de 
mesures alternatives facilitades per les empreses en les seves memòries anuals, de 
data a data, amb les dades de mesures alternatives facilitades anualment, per anys 
naturals, pels centres especials de treball i les fundacions i associacions beneficiàries 
d’imports satisfets per aquelles mesures alternatives. 
 
A partir de l’establiment de la vigència per anys naturals, s’estableix també un 
mecanisme de simplificació de les obligacions informatives de les empreses consistent 
en la presentació d’una única memòria anual de mesures alternatives, a diferència de 
la situació precedent en què es podia donar el cas que l’empresa hagués de presentar 
diverses memòries corresponents a diverses excepcionalitats reconegudes en 
diferents períodes dins d’un any o per diferents òrgans. 
 
S’elimina el requisit que els centres especials de treball, per poder ser beneficiaris de 
les mesures alternatives, hagin d’estar inscrits en el registre que gestiona la direcció 
general competent en matèria d’economia social i cooperativa i treball autònom, atès 
que es tracta d’una disposició de caràcter restrictiu sense empara legal. 
 
Així mateix, s’inclouen alguns criteris administratius a l’objecte de donar-los publicitat i 
per permetre així clarificar alguns dels aspectes de la matèria que han estat objecte de 
reiterades consultes pels dubtes que plantegen als interessats. En aquest sentit, s’ha 
valorat, entre d’altres, regular i incloure en l’articulat com han de procedir les empreses 
quan, tenint vigent una declaració d’excepcionalitat, es produeixin variacions 
substancials en la seva plantilla o variacions que, tot i no ser substancials, comportin 
una modificació de la seva quota de reserva, o quan es produeixin variacions en el 
nombre de persones amb discapacitat contractades, atès que en el període de tres 
anys de vigència de les autoritzacions, aquesta situació es dóna sovint a la pràctica.  
 
S’inclou igualment la regulació d’una pràctica no prevista a la norma estatal, i que fins 
a la data ha estat un servei prestat per la direcció general competent en matèria de 
relacions laborals, consistent en la certificació, a sol·licitud de les empreses, del 
compliment de les obligacions previstes a l’article 42.1 del text refós de la Llei general 
de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social., aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 
 
D’acord amb l’article 170.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la 
Generalitat de Catalunya la competència executiva en matèria de treball i relacions 
laborals. 
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El text s’ha sotmès a la valoració del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, que ha emès dictamen sobre el projecte de Decret. 
 
 
D’acord amb l’article 39 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern; 
 
En virtut d’això, a proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, vist/d’acord amb el 
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb deliberació prèvia del Govern,  
 
Decreto: 
 
Capítol I 
Disposicions generals 
 
Article 1 
Objecte 
Aquest Decret té per objecte: 
 
1.1 Determinar els procediments d’intermediació laboral respecte de persones amb 
discapacitat, per tal d’aplicar a Catalunya la quota de reserva del 2% de la plantilla a 
favor de persones amb discapacitat a empreses de 50 o més persones treballadores, 
establerta a l’article 42.1 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb 
discapacitat i la seva inclusió social. 
 
1.2 Determinar, en els termes que preveu l’esmentat article 42.1 del text refós de la 
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, els 
procediments per sol·licitar i obtenir la declaració d’excepcionalitat i l’aplicació de les 
mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva. 
 
1.3 Determinar els òrgans competents en aquestes matèries dins l’àmbit organitzatiu 
del departament competent en matèria d’ocupació i relacions laborals. 
 
Article 2 
Procediments d’intermediació laboral per contractar persones amb discapacitat 
 
2.1 Les ofertes d’ocupació per a persones amb discapacitat que formulin les empreses 
davant de les oficines de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya o, si s'escau, 
davant de les agències de col·locació, han de recollir de forma clara els requeriments 
del lloc de treball a què fan referència. 
 
2.2 La manca de relació directa entre els requeriments de l’oferta i el lloc de treball a 
ocupar ha de ser motiu de requeriment d’esmena i paralització de la gestió de l’oferta 
de treball. En cas que es detectin indicis de discriminació i no s’hagin resolt en el tràmit 
anterior, es posarà en coneixement de la Inspecció de Treball de Catalunya. El 
responsable de l’oficina de treball o l’inspector de treball actuant poden demanar 
informació a les empreses sobre les contractacions efectuades en els últims dotze 
mesos. 
 
Article 3 
Quota de reserva del 2% de la plantilla a favor de persones amb discapacitat 
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3.1 L'obligació de la quota de reserva del 2% de la plantilla a favor de persones amb 
discapacitat s’aplica a totes les empreses públiques i privades que ocupin 50 o més 
persones treballadores. Les entitats que tenen la consideració d’administració pública 
resten excloses de l’aplicació d’aquesta normativa, i es regeixen pel previst a l’article 
42.2 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la 
seva inclusió social. 
 
3.2 Per calcular la quota de reserva del 2% s’han de tenir en compte les regles 
establertes a la disposició addicional primera del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril. 
 
3.3 Quan el nombre final que resulti d’aplicar el 2% respecte del total de la plantilla de 
l’empresa sigui una fracció igual o més gran que 0,5, s’ha d’arrodonir per excés. 
 
Article 4 
Supòsits d’exempció de l’obligació de reserva de plantilla a favor de persones amb 
discapacitat 
 
Les empreses a què fa referència l’article 3 d’aquest Decret poden quedar exemptes 
de l’obligació de contractar persones amb discapacitat, de forma total o parcial  si es 
dóna alguna de les situacions d’excepcionalitat a que fa referència l’article 1 del Reial 
decret 364/2005, de 8 d’abril, quan es reconegui en resolució administrativa alguna de 
les situacions d’excepcionalitat següents: 
 
a) Quan la no-incorporació d’una persona treballadora amb discapacitat a l’empresa 
obligada es degui a la impossibilitat que les oficines de Treball del Servei d'Ocupació 
de Catalunya o les agències de col·locació puguin atendre l’oferta d’ocupació 
presentada. 
 
b) Quan hi hagi, i així ho acrediti l’empresa obligada, qüestions de caràcter productiu, 
organitzatiu, tècnic o econòmic que motivin l'especial dificultat per incorporar persones 
amb discapacitat a la seva plantilla. 
 
Article 5 
Mesures alternatives a la quota de reserva de plantilla per a persones amb 
discapacitat 
 
5.1 Les mesures alternatives que poden aplicar les empreses exceptuades de 
l’obligació de complir amb la quota de reserva són les següents: 
 
a) La subscripció d’un contracte mercantil o civil amb un centre especial de treball o 
amb una persona treballadora autònoma amb discapacitat, per a la prestació de 
serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa. 
 
b) La subscripció d’un contracte mercantil o civil amb un centre especial de treball o 
amb una persona treballadora autònoma amb discapacitat per al subministrament de 
primeres matèries, maquinària, béns d’equip o qualsevol altre tipus de béns necessaris 
per a l’exercici normal de l’activitat de l’empresa que opta per aquesta mesura. 
 
c) La constitució d’un enclavament laboral, amb la subscripció prèvia del contracte 
corresponent amb un centre especial de treball, d’acord amb el que estableix 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. 
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d) La realització de donacions i d’accions de patrocini, sempre de caràcter monetari, 
per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i de creació d’ocupació de 
persones amb discapacitat, quan l’entitat beneficiària d’aquestes accions de 
col·laboració sigui una fundació o una associació d’utilitat pública, l’objecte social de la 
qual sigui, entre d’altres, la formació professional, la inserció laboral o la creació 
d’ocupació a favor de persones amb discapacitat que permeti la creació de llocs de 
treball per a aquelles i, finalment, la seva integració en el mercat de treball. 
 
5.2 En l’aplicació d’aquestes mesures, les empreses han de garantir el compliment del 
principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes tant en l’accés a 
l’ocupació com en la relació de treball. 
 
Capítol II 
Procediments de declaració d’excepcionalitat. Aspectes generals 
 
Article 6 
Empreses obligades 
 
Els procediments administratius que s’estableixen en aquest Decret són d’obligada 
observança per totes les empreses que no tinguin coberta la quota de reserva d’acord 
amb l’establert a l’article 3 d’aquest Decret, i que tinguin els seus centres de treball a 
Catalunya, i en el supòsit que en tinguin també en alguna altra comunitat autònoma, 
quan el 85% de la plantilla com a mínim estigui radicada a l’àmbit territorial de 
Catalunya. 
 
Article 7 
Presentació de les sol·licituds 
 
Les empreses han de formular la sol·licitud de declaració d’excepcionalitat i 
d’autorització de les mesures alternatives, de forma conjunta, mitjançant els formularis 
que figuren a la pàgina web del Departament competent en matèria d’Ocupació  i 
relacions laborals de la Generalitat de Catalunya 
(http://www.gencat.cat/empresaiocupacio), al Canal Empresa 
(http://www.gencat.cat/canalempresa), o al web de l’Oficina Virtual de Tràmits 
(http://www.gencat.cat/ovt).   
 
Conjuntament amb la sol·licitud, les empreses han d’aportar la documentació que 
resulti preceptiva, segons els casos, incloent un document acreditatiu de la 
comunicació del contingut de la sol·licitud a la representació legal de les persones 
treballadores. 
 
Un cop formalitzat l’imprès s’ha d’adreçar a la direcció general competent en matèria 
de relacions laborals i s’ha de presentar a qualsevol oficina de la xarxa d’oficines de 
Gestió Empresarial (OGE), indicades al Canal Empresa 
(http://gencat.cat/canalempresa/xarxa), o telemàticament per mitjà de la plataforma 
Canal Empresa, juntament amb la documentació que determina el propi imprès. 
També es pot presentar en qualsevol de les formes que preveu l’article 25 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Article 8 
Aspectes procedimentals  
 

http://www.gencat.cat/empresaiocupacio�
http://www.gencat.cat/canalempresa�
http://www.gencat.cat/ovt�
http://gencat.cat/canalempresa/xarxa�
http://gencat.cat/canalempresa/xarxa�
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8.1 La direcció general competent en matèria de relacions laborals és l’òrgan 
competent per resoldre les sol·licituds de declaració d’excepcionalitat i l’autorització de 
mesures alternatives formulades. 
 
8.2 El termini per resoldre és de dos mesos des de la data de presentació de la 
sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que recaigui resolució administrativa 
expressa, s’ha d’entendre que aquesta és positiva. 
 
8.3 L’òrgan competent per resoldre sobre la situació d’excepcionalitat i les mesures 
alternatives sol·licitarà informe de la Inspecció de Treball de Catalunya, segons el 
previst en cadascun dels procediments. 
 
8.4 La declaració d’excepcionalitat i d’autorització de mesures alternatives té una 
vigència de tres anys des de l’any d’emissió de la notificació de la corresponent 
resolució administrativa o des de l’efecte del silenci, si és el cas. Un cop transcorregut 
aquest termini, les empreses han de sol·licitar una nova declaració, en el cas que 
persisteixi l’obligació principal. Amb independència del moment en què es demani la 
declaració d’excepcionalitat i l’autorització de mesures alternatives, l’excepcionalitat té 
vigència per períodes anuals naturals, de gener a desembre, i es poden computar com 
a mesures alternatives les quanties abonades a les entitats autoritzades com a 
beneficiàries des del mes de gener de l’any en curs.  
 
Quan la sol·licitud es presenti en els mesos d’octubre a desembre, els efectes del 
reconeixement de l’excepcionalitat comencen l’any següent. Tanmateix, si l’empresa 
pretengués que la vigència del reconeixement de l’excepcionalitat tingués efectes des 
de l’inici del any en curs, ho hauria de sol·licitar expressament, justificant aquesta 
sol·licitud. 
 
8.5 Quan en les actuacions practicades es detectin indicis de discriminació per part de 
l’empresa, l’òrgan competent n’ha de donar trasllat a la Inspecció de Treball de 
Catalunya. 
 
Article 9 
Efectes de les variacions de plantilla de les empreses 
 
9.1 En els supòsits en què es trobi vigent una declaració d’excepcionalitat, i l’empresa 
presenti una variació substancial de plantilla, que comporti una modificació de la quota 
de reserva del 2%, ja sigui per expedient de regulació d’ocupació, fusió d’empreses, o 
venda de part de l’empresa, entre altres supòsits, l’empresa ha de presentar nou 
expedient perquè es puguin considerar les dades actuals de volum de plantilla, no sent 
necessari en aquest cas computar la mitjana dels 12 mesos anteriors, sinó que s’haurà 
d’indicar la plantilla existent en el moment de presentació de la nova sol·licitud.  
 
En el cas que es mantingui la personalitat jurídica de l’empresa sol·licitant, aquesta pot 
optar per presentar sol·licitud de resolució complementària perquè es reculli en 
aquesta la nova realitat empresarial.  
 
En tot cas, l’empresa que es trobi en les anteriors situacions ha de presentar memòria 
anual de compliment de mesures alternatives, i acreditar el compliment de les seves 
obligacions econòmiques de forma proporcional, tenint en compte la diferent quota de 
reserva corresponent al període anterior i al posterior a la comunicació de la nova 
realitat empresarial. 
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9.2 L’empresa també pot al·legar i acreditar, en qualsevol moment, l’existència d’una 
variació de la mitjana de plantilla respecte a la que consta a la resolució de declaració 
d’excepcionalitat que, tot i no considerar-se substancial, comporti modificar la quota de 
reserva del 2%, i això als efectes que es pugui reconèixer aquesta modificació de la 
quota de reserva en resolució complementària, amb efectes des de la data de la 
comunicació empresarial. En aquest cas, el període a considerar per calcular la 
mitjana anual de plantilla ha de ser el dels 12 mesos immediatament anteriors al mes 
en què aquesta variació sigui comunicada a l’autoritat laboral.  
 
Article 10 
Efectes de les variacions en el nombre de persones amb discapacitat contractades 
 
10.1 En qualsevol moment, l’empresa pot informar a l’autoritat laboral de noves 
contractacions de persones treballadores amb discapacitat per sobre del nombre de 
persones treballadores amb discapacitat declarades a la sol·licitud inicial, als efectes 
que aquesta situació sigui reconeguda en resolució complementària. L’empresa ha 
d’indicar la data de la contractació, i acreditar la declaració de discapacitat de la 
persona treballadora o persones treballadores contractades, als efectes que es pugui 
considerar una disminució de la quantia a abonar en el període anual finalitzat, en 
concepte de mesures alternatives. La disminució de la quantia pot ser proporcional als 
mesos en què consta d’alta en plantilla el nou treballador o treballadora amb 
discapacitat. 
 
10.2 En cas que es produeixi una disminució del nombre de persones treballadores 
discapacitades en plantilla respecte del nombre que consti en la resolució de 
reconeixement de l’excepcionalitat, l’empresa ha de contractar noves persones amb 
discapacitat, almenys fins assolir el nombre indicat a la resolució. En cas que no 
s’assoleixi la contractació, l’intent d’aquesta contractació s’ha d’acreditar mitjançant la 
certificació del resultat negatiu de l’oferta d’ocupació gestionada per la corresponent 
oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya o agència de col·locació, i en 
aquest cas s’ha de presentar davant la direcció general competent en matèria de 
relacions laborals sol·licitud de resolució complementària perquè es reculli la nova 
realitat empresarial i, si escau, s’ampliï l’excepcionalitat reconeguda.  
 
Capítol III 
Procediments específics de declaració d’excepcionalitat i de mesures alternatives 
 
Article 11 
Per inexistència de persones discapacitades davant una oferta d’ocupació 
 
11.1 Les empreses poden sol·licitar la declaració d’excepcionalitat, quan l’oferta 
d’ocupació no hagi pogut ser atesa per l’oficina de Treball o l’agència de col·locació, 
després d’haver efectuat totes les gestions d’intermediació necessàries, sempre que la 
impossibilitat sigui deguda a: 
 
a) La inexistència de persones demandants d’ocupació amb discapacitat inscrites en 
l’ocupació indicada. 
 
b) Tot i haver-n’hi, quan acreditin que no estan interessades en les condicions de 
treball que s’ofereixen en la citada oferta. 
 
c) Quan s’acrediti raonadament que els candidats presentats no resultaven idonis per 
a desenvolupar el lloc de treball o les funcions requerides 
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11.2 Transcorreguts dos mesos des de la formulació de l’oferta de treball, si es dóna 
alguna de les causes d’impossibilitat de cobertura a què s’ha fet referència, l’empresa 
pot presentar la sol·licitud de declaració d’excepcionalitat adreçada a la direcció 
general competent en matèria de relacions laborals. En els casos previstos a l’article 
2.2 d’aquest Decret, el període de còmput de la gestió de l’oferta de treball es reinicia 
una vegada se solucionin els motius de paralització de la gestió de l'oferta de treball. 
 
11.3 La direcció general competent en matèria de relacions laborals ha de sol·licitar a 
l'oficina de treball que hagués tramitat la gestió de l'oferta o, en el seu cas, a l’agència 
de col·locació, la certificació del resultat negatiu d’aquesta. Aquesta certificació ha de 
recollir les gestions i les comprovacions efectuades pel gestor de l'oferta de treball i les 
comprovacions efectuades sobre la informació facilitada per l'empresa. 
 
11.4. La direcció general competent en matèria de relacions laborals pot sol·licitar 
informe de la Inspecció de Treball de Catalunya o d’altres organismes, sobre la 
concurrència de les circumstàncies al·legades per l'empresa. 
 
11.5 Quan es tracti de sol·licituds de renovació de la declaració d’excepcionalitat, 
l’empresa ha de facilitar les dades relatives al nombre de llocs de treball oferts que han 
estat ocupats per persones sense discapacitat legalment reconeguda al llarg dels tres 
anys de vigència de l'anterior declaració d'excepcionalitat, amb indicació de les 
competències professionals requerides. 
 
11.6 La resolució que es dicti ha de ser motivada i ha de tenir en compte la 
documentació aportada i, de forma especial, la certificació del resultat negatiu a què 
s'ha fet referència. L'autorització s'ha de limitar al nombre de vacants que hagi resultat 
impossible de cobrir. 
 
11.7 Contra la resolució esmentada, que no exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar recurs d'alçada davant del/de la secretari/ària d'Ocupació i Relacions 
Laborals. 
 
Article 12 
Per causes de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic 
 
12.1 Les empreses han d’adjuntar a la sol·licitud la documentació que acrediti 
l'existència de les causes al·legades. En tot cas s’ha d’aportar una memòria explicativa 
de les causes en la qual han de constar, com a mínim, dades numèriques sobre la 
distribució de la plantilla de l’empresa per àrees d’activitat, nivell d’estabilitat de la 
plantilla en cadascuna d’aquestes àrees d’activitat, nombre de persones amb 
discapacitat que presten serveis en aquestes àrees, i causes tècniques, organitzatives 
o productives que justifiquen les especials dificultats per a la incorporació de persones 
amb discapacitat en cadascuna de les àrees d’activitat. Quan s’al·leguin causes 
econòmiques que afectin a l’empresa en el seu conjunt, s’ha d’acreditar la realitat i la 
intensitat de dita situació de crisi que afecta l’empresa, i la incidència en el volum de 
plantilla, si n’hi hagués. 
 
12.2 La direcció general competent en matèria de relacions laborals ha de sol·licitar 
informe de la Inspecció de Treball de Catalunya sobre la concurrència de les 
circumstàncies al·legades per l'empresa. 
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12.3 La direcció general competent en matèria de relacions laborals ha de resoldre de 
forma motivada sobre la concurrència de les causes d'excepcionalitat al·legades en la 
sol·licitud. La resolució pot ser, si escau, estimatòria de forma total o parcial de la 
sol·licitud formulada. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, 
es pot interposar recurs d'alçada davant del/de la secretari/ària d'Ocupació i Relacions 
Laborals. 
 
Article 13 
Procediment per a l'autorització de mesures alternatives, comú per als dos 
procediments anteriors 
 
13.1 Per poder optar a alguna de les mesures alternatives previstes a l'article 5 
d'aquest Decret les empreses han de sol·licitar la seva autorització de forma conjunta 
amb la sol·licitud de declaració d'excepcionalitat i, en tot cas, sempre amb caràcter 
previ a la seva aplicació. 
 
La sol·licitud s’ha de formular en el model annex al de sol·licitud d’excepcionalitat, i les 
diferents mesures alternatives han de tenir en compte el següent: 
 
13.1.1 Pel que fa a la mesura de contractació: 
a) En els supòsits en què la mesura alternativa sol·licitada consisteixi en la subscripció 
d'un contracte mercantil o civil amb un centre especial de treball (CET), aquest ha 
d'estar inscrit en el registre de centres especials de treball corresponent, i l'objecte del 
contracte ha de coincidir amb l'activitat o activitats econòmiques que per a aquest CET 
hi constin en aquell registre. L’empresa ha d’indicar quin és el registre on consta inscrit 
el CET i el numero d’inscripció. 
b) En els supòsits en què la mesura alternativa consisteixi en la subscripció d'un 
contracte mercantil o civil amb una persona treballadora autònoma amb discapacitat, 
aquesta ha de disposar del corresponent certificat de discapacitat i ha d'estar inscrita 
al Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA). 
c) En ambdós casos, la sol·licitud ha de consignar el contractista, l'objecte del 
contracte, l'import i la durada de la mesura i el nombre de persones treballadores amb 
discapacitat a què equival l’import anual dels serveis o subministres contractats. 
d) En el cas que la mesura sol·licitada sigui la constitució d’un enclavament laboral, 
s’han d’acompanyar les dades del centre especial de treball que subscriu el 
corresponent contracte, el nombre de persones treballadores amb discapacitat que 
han d’ocupar l’enclavament laboral, l'import i la durada de la mesura i el nombre de 
persones treballadores amb discapacitat a què equival l’import dels serveis 
contractats. 
 
13.1.2 Pel que fa a la mesura de donacions o accions de patrocini: 
La sol·licitud de la mesura alternativa consistent en la realització de donacions a 
fundacions o associacions d'utilitat pública ha d’incloure el nom de la fundació o 
l’associació d'utilitat pública destinatària, l’import de la mesura i el nombre de 
contractes amb persones treballadores amb discapacitat a què equival la donació, de 
forma que es pugui valorar l'impacte que es preveu aconseguir en relació amb la 
creació d'ocupació de persones amb discapacitat i, finalment, la seva integració en el 
mercat de treball de Catalunya. 
La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una memòria subscrita per l’entitat beneficiària 
que especifiqui el projecte concret al qual es destinarà l’import de la donació objecte 
d’autorització com a mesura alternativa. Entre d’altres extrems, s’explicitarà l’objecte 
del projecte, la cronologia prevista d’execució de les accions, l’impacte favorable 
previst i el nombre de persones discapacitades beneficiàries pel projecte.  
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13.2 Qualsevol modificació de la mesura alternativa inicialment autoritzada, durant el 
període de vigència de la declaració d'excepcionalitat, ha de ser objecte de nova 
sol·licitud d'autorització. 
 
13.3 La resolució que en cada cas es dicti ha de determinar l'import que l’empresa ha 
de destinar anualment a la mesura alternativa durant el període de vigència de 
l'autorització. Aquesta determinació ha de tenir en compte el següent: 
 
a) En el cas que la mesura alternativa consisteixi en la subscripció d'un contracte 
mercantil o civil amb un centre especial de treball, o amb persones treballadores 
autònomes amb discapacitat, o contractes amb els centres especials de treball per a la 
constitució d'enclavaments laborals, el seu import anual ha de ser, com a mínim, tres 
vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) anual per cada 
persona treballadora amb discapacitat que s'hagi deixat de contractar per sota de la 
quota del 2%. 
 
b) En el cas de la mesura alternativa de donació o accions de patrocini, el seu import 
anual ha de ser almenys d'una vegada i mitja l'IPREM anual per cada persona 
treballadora amb discapacitat que s'hagi deixat de contractar per sota de la quota del 
2%. 
 
c) En ambdós supòsits, d'acord amb el que estableix l'article 2 del Reial decret Llei 
3/2004, de 25 de juny, per a la racionalització de la regulació del Salari Mínim 
Interprofessional i per a l’increment de la seva quantia, la quantia anual de l'IPREM a 
tenir en compte ha de ser la que cada any s'estableixi, amb la inclusió de pagues 
extraordinàries.  
 
13.4 L’òrgan competent ha de trametre d'ofici una comunicació a l'entitat beneficiària o 
entintats beneficiàries sobre la mesura alternativa que s'autoritzi en cada cas, sens 
perjudici que hagi pogut ser considerada part interessada en el procediment per la 
concurrència d'alguna de les situacions previstes en els apartats b) i c) de l'article 31.1 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Capítol IV 
Seguiment i control 
 
Article 14 
Obligacions de les empreses autoritzades. Memòria anual 
 
14.1 Correspon a la direcció general competent en matèria de relacions laborals el 
seguiment de l’aplicació de les mesures alternatives autoritzades a les empreses. 
 
14.2 A aquests efectes, les empreses autoritzades han de trametre anualment una 
memòria en model normalitzat establert pel departament competent en matèria de 
d’ocupació i relacions laborals, en la qual consti el compliment de la mesura alternativa 
autoritzada, la qual cosa s’acredita mitjançant certificació de l’entitat beneficiària de la 
mesura, en model normalitzat. Aquesta certificació ha d’indicar la part corresponent a 
l’impost sobre el valor afegit, degudament desglossat, el qual no es tindrà en compte 
als efectes del còmput de la quantia de la mesura alternativa. La memòria, que s’ha 
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d’adreçar a la direcció general competent en matèria de relacions laborals, pot ser 
presentada per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 7 d’aquest Decret. 
 
Les empreses han de presentar una única memòria anual, amb independència que 
durant l’any de referència de la memòria hagin recaigut diverses resolucions de 
reconeixement d’excepcionalitat. La memòria ha d’indicar les dates de les diferents 
resolucions de reconeixement d’excepcionalitat i de les resolucions complementàries. I 
s’ha de presentar, com a màxim, dintre dels tres mesos següents a la finalització de 
l’any natural a considerar. 
 
Article 15 
Obligacions dels centres especials de treball i de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública 
 
15.1 Els centres especials de treball que realitzin contractes dels previstos a les 
mesures a), b) i c) de l'article 5.1 d’aquest Decret, han de destinar els recursos 
necessaris a accions que promoguin el trànsit del seu personal amb discapacitat cap al 
mercat de treball no protegit, com ara la formació permanent o l'adaptació a les noves 
tecnologies, tot això amb independència de la prestació de serveis d'ajustament 
personal i social i de les altres obligacions que els correspon portar a terme com a 
CET. 
 
15.2 Les fundacions i les associacions d'utilitat pública beneficiàries de la mesura 
alternativa de donació o accions de patrocini han de destinar la part corresponent al 
benefici dels imports rebuts al desenvolupament d'activitats d'inserció laboral i de 
creació d'ocupació a favor de persones amb discapacitat, en el mercat de treball. 
 
15.3 Les entitats beneficiàries de mesures alternatives han de garantir en la seva 
actuació el compliment del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i 
homes, i el principi de no discriminació per raó de sexe. 
 
Article 16 
Seguiment i control dels centres especials de treball i de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública 
 
16.1 Per tal d’acreditar el compliment de les obligacions establertes per l’article 15 
d’aquest Decret, les entitats receptores de les mesures alternatives han d’acreditar, 
com a màxim, dintre dels tres mesos següents a la finalització de l’any natural a 
considerar, mitjançant la presentació d’una memòria anual, davant la direcció general 
competent en matèria de relacions laborals, el següent: 
 
a) Els centres especials de treball han de detallar els contractes realitzats com a 
mesures alternatives, els recursos obtinguts per aquest motiu, les accions realitzades 
de promoció cap el mercat de treball no protegit i els recursos econòmics aplicats a 
aquestes i al compliment de les obligacions relatives a la prestació de serveis d'ajust 
personal o social que requereixin les seves persones treballadores amb discapacitat. 
 
b) Les fundacions i les associacions d'utilitat pública han de detallar les activitats dutes 
a terme d'inserció laboral i de creació d'ocupació de persones amb discapacitat en el 
mercat de treball de Catalunya, els recursos econòmics aplicats a aquestes accions i 
l’impacte aconseguit en relació amb la inserció laboral i la creació d'ocupació de 
persones amb discapacitat, en relació als projectes concrets per als quals es van 
autoritzar les donacions com a mesura alternativa.  
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c) En la memòria anual s’han de fer constar els recursos obtinguts, sense tenir en 
compte l’impost del valor afegit.  
 
16.2 Tots aquells supòsits en què es detectin irregularitats en la forma en què s'ha dut 
a terme l'execució de les mesures alternatives, s'han de traslladar a la Inspecció de 
Treball de Catalunya, als efectes pertinents. 
 
Article 17 
Certificació acreditativa del compliment de la quota de reserva 
 
La direcció general competent en matèria de relacions laborals és l’òrgan a qui compet 
certificar el compliment per part de les empreses de l’article 42.1 del text refós de la 
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social. 
 
A tal efecte, les empreses interessades han de presentar una sol·licitud de certificació 
del compliment, en model normalitzat, en la forma establerta en l’article 7 d’aquest 
Decret, adjuntant la documentació acreditativa de la mitjana de plantilla de l’empresa 
en els últims 12 mesos anteriors a la sol·licitud. També s’ha d’aportar, en el seu cas, la 
documentació acreditativa de les persones treballadores amb discapacitat que formen 
part de la plantilla de l’empresa.  
 
 
Disposició addicional 
Tramitació electrònica 
 
Els procediments regulats en aquest Decret es poden tramitar electrònicament, d’acord 
amb el que preveu la normativa que regula l’accés electrònic de la ciutadania als 
serveis públics, i tenint en compte el que estableix l’article 7 d’aquest Decret. 
 
Igualment s’han d’establir els mitjans necessaris perquè la sol·licitud i la tramesa de 
les certificacions de gestió negativa d’oferta per part de la direcció general competent 
en matèria de relacions laborals a les oficines de Treball, s’efectuï per mitjans 
telemàtics, així com la tramesa dels informes de la Inspecció de Treball a aquella 
direcció general. 

 
Disposicions transitòries 
Primera 
Aquest Decret afecta a les sol·licituds d’excepcionalitat presentades durant i a partir de 
l’any 2015. 
 
Les excepcionalitats que es reconeguin l’any 2015 tenen efectes des del mes de 
gener, encara que aquesta vigència pugui solapar-se amb els mesos finals d’una altra 
excepcionalitat reconeguda a l’empresa amb anterioritat.  
 
Segona  
Pel que fa a les excepcionalitats que es trobin en vigor a la data de publicació del 
present Decret, quan el segon o tercer any de vigència de l’excepcionalitat s’iniciï 
durant l’any 2015, se’ls aplicarà automàticament el criteri de vigència per anys 
naturals, i per tant s’entendrà que aquest segon o tercer any comença al gener de 
2015. 
Aquesta actualització transitòria, comportarà, durant l’any 2015, que les empreses 
hauran de presentar la memòria anual de mesures alternatives una vegada finalitzat 



 

13 
 
 

l’any natural 2015, sens perjudici que també hauran de presentar la memòria 
corresponent al període anual finalitzat durant l’any 2015 segons el criteri de còmput 
de data a data que regia fins a l’entrada en vigor d’aquest Decret.  
 
Disposició derogatòria 
Queda derogat el Decret 322/2011, de 19 d’abril, sobre l’aplicació de la quota de 
reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més 
persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu 
compliment. 
  
Disposició final primera 
Es faculta el/a conseller/a competent en matèria d’ocupació i relacions laborals per 
dictar les disposicions necessàries per al desplegament, l’eficàcia i l’execució d’aquest 
Decret.  
 
Disposició final segona 
Aquest Decret entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Barcelona, ** de ** de 2015 
 
Artur Mas i Gavarró 

President de la Generalitat de Catalunya 

Felip Puig i Godes 

Conseller d’Empresa i Ocupació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
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