
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/134/2022, de 3 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/267/2016, de 10 d'octubre, per la qual
s'aproven les bases que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la
consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Atesa l'Ordre TSF/267/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria
per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament
del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a
Catalunya (DOGC núm. 7226, de 14.10.2016);

Vist que la redacció actual de la base 8.3 de l'Ordre esmentada conté un error en les referències als apartats
de la base 8.2, que desvirtua el repartiment dels diferents tipus de despesa i que es contradiu amb el
percentatge màxim de subcontractació de la base 28;

Vist que la base 8.3 entra en conflicte amb la finalitat del programa Consolida't, l'objectiu del qual és oferir un
servei d'assessorament personalitzat i de formació en aspectes clau de la gestió del negoci per a persones
treballadores autònomes en actiu, per la qual cosa les despeses més importants de l'actuació són les dels
professionals que imparteixen les sessions d'assessorament i formació;

Vist que l'error incideix en la correcta justificació dels fons percebuts per les entitats promotores de les
subvencions atorgades;

Vist que la modificació de l'Ordre TSF/267/2016, de 10 d'octubre, no implica cap increment de la despesa ni
afectació pressupostària;

Ordeno:

Article únic

Modificar la redacció de la base 8.3 de l'Ordre TSF/267/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases
que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la
reinvenció del treball autònom a Catalunya, que queda redactada de la manera següent:

“8.3 Detall del repartiment de costos de les diferents tipologies de les despeses indicades a la base 8.2:

a) La despesa de personal tècnic ha de suposar un mínim del 80% del cost total aprovat.

b) En cas que n'hi hagi, les despeses de l'apartat c) han de ser entre el 10 i el 15%.

c) En cas que n'hi hagi, les despeses de l'apartat d) han de ser entre el 5 i el 10%.

d) En cap cas la suma de les despeses dels apartats c) i d) pot ser superior al 20% del cost total aprovat.”

Disposició transitòria

Aquesta modificació és aplicable a les justificacions i verificacions de les subvencions atorgades en virtut de les
convocatòries dels anys 2016 a 2021.
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Barcelona, 3 de juny de 2022

Roger Torrent i Ramió

Conseller d'Empresa i Treball

(22.159.078)
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