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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/3288/2020, de 14 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la
concessió de subvencions per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones
treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una
microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS
539093).
Atès el Decret Llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a
les conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm. 8263, de 4/11/2020);
Atès el Decret Llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de
control financer(DOGC núm. 8281, de 26/11/2020);
Atesa l’Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts
extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores
autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa (DOGC núm.
8282, de 27/11/2020);
Atesa l'Ordre TSF/209/2020, de 10 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
d’ajuts extraordinaris per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a
persones treballadores autònomes individuals, persona física, o persones treballadores autònomes que formin
part d’una microempresa (DOGC núm. 8292, d’11 de desembre de 2020);
Atès el Decret 229/2018, de 23 d'octubre, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, així com l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim
jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de
reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;
Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per
regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la
documentació;
Atesa 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;
Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;
Atès el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
modificat pel Reglament (UE) 2020/460 del Parlament i del Consell de 30 de març de 2020 i el Reglament (UE)
2020/558 del Parlament i del Consell de 23 d’abril de 2020;
Atesa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;
Atesa la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;
Atesa l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, modificada per
l’Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny;
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, modificada per
l'Ordre TSF/5/2019, de 14 de gener;
Atesa la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, i la Llei
5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient;
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Vistos els informes previs de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;
En ús de les atribucions que em confereix la normativa,

Resolc:

1. Obrir la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de les subvencions per a la concessió d’ajuts
extraordinaris i d’emergència per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores
autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa
davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19

2. La presentació del formulari d’inscripció prèvia, regulat a l’Ordre TSF/201/2020 de 26 de novembre, produeix
els efectes de sol·licitud de l’ajut per la qual cosa no s’ha de presentar cap formulari de sol·licitud addicional.

3. Les persones beneficiàries de l’ajut poden fer el seguiment de l'estat de l’expedient a l’Àrea privada del
portal Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

4. D’acord amb els apartats g) i h) de l’article 1.1 del Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, esmentat, les
dades subministrades per les persones interessades en el tràmit d’inscripció prèvia, que té efectes de
sol·licitud, es fan en concepte de declaració responsable.
La presentació del formulari d’inscripció faculta l’ens competent per comprovar la conformitat de les dades que
conté i que es declaren.
La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que s'adjunti a la
sol·licitud deixa sense efectes aquest tràmit, des del moment en què es conegui i amb l'audiència prèvia a la
persona interessada i, en conseqüència, comporta la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici
que pugui ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la subvenció, així com de
les responsabilitats penals, civils o administratives de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

5. La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria ordinària, així
com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, es
regeixen per les bases que aprova l'Ordre TSF/209/2020, de 10 de desembre, esmentada.

6. L'import màxim destinat a la concessió d'aquesta subvenció és de 264.000.000,00 euros amb càrrec a la
partida pressupostària BE14 D/470000190/3311 del pressupost per al 2020, condicionat a les disponibilitats
pressupostaries..
La totalitat de l’import es destina al pagament dels ajuts corresponents a les sol·licituds inscrites segons el
previst a l’Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, que compleixin els requisits i obligacions que es recullen
a l’Ordre de bases.

7. Aquesta actuació contribueix a assolir els resultats definits en el Programa Operatiu FSE de Catalunya, per la
qual cosa aquests ajuts podran ser cofinançats amb el FSE.

8. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Subdirecció General de Relacions Laborals,
Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

9. L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la direcció general de Relacions Laborals,
Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8295 - 15.12.2020
CVE-DOGC-A-20349105-2020

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és d'un mes, a comptar de la data de publicació de la
present convocatòria.
La resolució de concessió i de denegació dels ajuts s'ha de notificar mitjançant la seva publicació al tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es
puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, i ha de contenir la via de recurs que correspongui.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini d'un mes, s'ha d'entendre que la
sol·licitud s'ha desestimat, d'acord amb l'article 55.1.a) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot
presentar recurs d'alçada 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 notificació de la resolució, segons el que estableixen l'article
121 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, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
Aquesta Resolució produeix efectes l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar-hi
recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.b) 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 data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Amb caràcter previ, les persones interessades poden interposar-hi recurs de reposició, d'acord amb els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, 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
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de desembre de 2020

Chakir El Homrani Lesfar
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

(20.349.105)

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

