SÍNTESIS DIARIA

ORDRE TSF/209/2020, de 10 de desembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al 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. Catalunya (DOGC 11-12-2020)
L'article primer del 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), preveu un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de
pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té la finalitat d'afavorir el manteniment de
l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones
treballadores autònomes que formin part d'una microempresa davant els efectes directes o
indirectes de les noves mesures que s'han adoptat per fer front a la COVID-19 i de les
derivades de la declaració de l'estat d'alarma.
El Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu,
tributari i de control financer, regula el règim jurídic dels ajuts extraordinaris i incorpora, en
l'article primer, un tràmit potestatiu d'inscripció prèvia al procediment de concessió d'ajuts en
situacions de caràcter excepcional, com els que es requereixen en la situació actual de
pandèmia originada per la COVID-19, que té com a característica primordial un nombre molt
rellevant de beneficiaris potencials l'abast del qual convé conèixer.
D'acord amb el Decret llei 46/2020 esmentat, l'Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, 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.
Atès el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca;
Atès el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de
desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm.
1081/2006 del Consell;
Atès el Reglament (UE, Euraton) núm. 1046/2018 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de
juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual
es modifiquen, entre d'altres, els Reglaments 1303/2013 (UE) i 1304/2013 (UE);
Atesa l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses
subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020.
Atès el Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007,
aprovat per Decisió d'execució de la Comissió Europea de 17 de desembre de 2015;
Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, que regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les
persones a la informació i la documentació públiques;
Atesa la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;
Atesa l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3
de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i també el seu Reglament
de desplegament, que aprova el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que, pel seu caràcter
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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 Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;
Atesa la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020;
Ateses 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, i l'Ordre TSF/5/2019, de 14 de gener, per la qual
es modifica l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny;
Atesa l'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector
públic;
Atès el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies,
Ordeno:

Article únic
Aprovar les bases reguladores per finançar els ajuts extraordinaris per al 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, tal com preveu l'article primer del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de
mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19,
d'acord amb les previsions de l'article 1 del Decret llei 46/2020 esmentat que consten a l'annex
1.
Annex 1. Bases reguladores
Annex 2. Principis ètics i regles de conducta als quals les persones jurídiques beneficiàries de
subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat i efectes d'un incompliment eventual
d'aquests principis.

Disposició addicional
Aquesta Ordre de bases s'ha d'entendre modificada automàticament per la normativa
comunitària, estatal o catalana que, amb posterioritat a la seva entrada en vigor, es pugui
promulgar.
Les referències a la normativa concreta aplicable s'entenen fetes per remissió a la normativa
que les pugui substituir en el futur.

Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 10 de desembre de 2020
Chakir El Homrani Lesfar
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Annex 1
Bases reguladores
1. Objecte
L'objecte d'aquesta Ordre és regular la tramitació i la concessió dels ajuts extraordinaris i
d'emergència per al 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, d'acord amb el que estableix 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, d'acord amb les previsions de l'article 1 del Decret llei 46/2020,
de 24 de novembre, i de conformitat amb l'Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, per la qual
s'obre el tràmit d'inscripció prèvia.

2. Ajut
Aquest ajut extraordinari i d'emergència consisteix en una prestació econòmica de pagament
únic, per un import fix de 2.000 euros, que té la finalitat d'afavorir el manteniment de l'activitat
econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones
treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, davant els efectes directes o
indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.
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.

3. Persones beneficiàries
3.1 Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les persones treballadores autònomes següents,
sempre que hagin presentat el formulari d'inscripció prèvia que preveu l'Ordre TSF/201/2020,
de 26 de novembre:
a) Les persones treballadores autònomes que estiguin donades d'alta al Règim especial de
treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) i que exerceixin
l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a
càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes de la
unitat de negoci, incloent-hi les persones treballadores autònomes col·laboradores i les
contractades per compte d'altri, és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any
2019.
b) Les persones treballadores autònomes que estiguin donades d'alta a una mutualitat com a
sistema alternatiu al RETA i que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol
individual o amb persones treballadores a càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les
persones treballadores autònomes i les contractades per compte d'altri és superior a sis,
prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.
c) Les persones treballadores autònomes que estiguin donades d'alta al RETA, o bé a una
mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, i que hagin constituït una empresa amb
personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres socis. En aquest cas, el nombre de
socis no pot ser superior a tres, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior a la
convocatòria. A més, no poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes
d'empreses amb personalitat jurídica en les quals el sumatori de persones sòcies i persones
treballadores per compte d'altri és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any
anterior a la convocatòria.
d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a
sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada per tres socis com a
màxim, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior a la convocatòria. No poden sol·licitar
l'ajut les persones sòcies de les cooperatives que estiguin donades d'alta com a autònomes al
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RETA si el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies és superior a
sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.
3.2 No poden sol·licitar aquest ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.

4. Requisits per obtenir la condició de persona beneficiària
4.1 Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de complir els requisits específics següents:
a) Haver realitzat 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, d'acord
amb l'Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, esmentada.
b) Ser persona treballadora autònoma d'acord amb els criteris i límits que estableix la base 3
d'aquesta Ordre.
c) Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de
manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020.
d) La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible
de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema
de tributació individual, i de la mateixa quantia, en relació amb la part de la base imposable
corresponent a la persona sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
e) Que el rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de l'any 2020 no hagi superat
l'import de 13.125 euros, d'acord amb el que han declarat en el model 130 o 131 de l'IRPF, o
document probatori equivalent. En cas de persones treballadores autònomes en què l'alta com
a treballador o treballadora autònoma hagi estat posterior a l'1 de gener de 2020, el càlcul de
l'import màxim del rendiment net de l'activitat s'ha de fer amb el prorrateig dels dies d'alta com a
persona treballadora autònoma prenent com a referència l'import de 13.125 euros.
f) Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
g) Les persones físiques empresàries han d'estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre
activitats econòmiques en els supòsits que sigui obligatori.
f) No tenir ajuts atorgats, d'acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual
s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves
inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret
llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència,
ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, ni d'acord amb la
Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts 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.
4.2 Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de complir els requisits i obligacions
generals següents:
a) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la
Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria
o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat
Social. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de
presentar la sol·licitud, abans de la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol
pagament.
b) Ser la persona titular del compte bancari que ha comunicat a la sol·licitud d'ajut.
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c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona
beneficiària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
d) No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria
d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria
de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el
text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si ha estat sancionada, haver aplicat les mesures correctores
previstes i haver abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
e) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).
f) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe
o gènere.
g) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, de 17 de
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com amb les
modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del
marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
h) Complir el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
i) Respectar el dret a l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat d'acord amb la Llei
13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
j) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
k) Complir el que estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infància i l'adolescència, conforme el personal de les entitats les
activitats de les quals suposin l'accés i l'exercici a les professions, els oficis i les activitats que
impliquin contacte habitual amb menors no pot haver estat condemnat per sentència ferma per
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual,
l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i
la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.
l) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
m) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-la.
4.3 El càlcul de la mitjana d'un màxim de sis persones treballadores per a l'any anterior a
la convocatòria es fa de la manera següent:
a) En el cas de persones treballadores autònomes, persona física, i persones treballadores
autònomes societàries, el càlcul es fa a partir de totes les persones treballadores de l'activitat:
tant les donades d'alta com a autònomes com les assalariades durant l'any anterior a la
convocatòria. Només computen les persones treballadores que han treballat de manera
ininterrompuda durant tot l'any anterior a la convocatòria. Si la persona treballadora autònoma
s'ha donat d'alta com a autònoma dins de l'exercici en curs, el càlcul de la mitjana d'un màxim
de sis persones treballadores es fa prenent com a referència els mesos sencers en què hagi
estat d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA.
b) En el cas de persones sòcies d'una cooperativa que cotitzen al RETA o a una mutualitat com
a sistema alternatiu al RETA, el càlcul s'ha de fer a partir de totes les persones treballadores
que formen part de la cooperativa, tant sòcies com persones treballadores. Només computen
les persones sòcies i les persones treballadores contractades de manera ininterrompuda durant
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tot l'any anterior a la convocatòria. Si la persona treballadora autònoma s'ha donat d'alta com a
autònoma dins de l'exercici en curs, el càlcul de la mitjana d'un màxim de sis persones
treballadores es fa prenent com a referència els mesos sencers en què hagi estat d'alta al
RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA.
4.4 Atesa la situació d'excepcionalitat, que obliga a prendre mesures de simplificació
administrativa, el compliment dels requisits s'acredita mitjançant les declaracions responsables
que inclou el formulari d'inscripció prèvia, que té els efectes de sol·licitud de l'ajut.

5. Quantia dels ajuts
La quantia de l'ajut és un import fix de 2.000 euros.

6. Procediment de concessió
6.1 El procediment de concessió d'aquests ajuts és el que s'estableix a les bases 10 i 11
d'aquesta Ordre.
6.2 El termini màxim per emetre i notificar la resolució és d'un mes, comptats des de la data de
publicació de la corresponent convocatòria, llevat que la mateixa convocatòria ajorni els seus
efectes a una data posterior. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s'ha dictat i notificat
una resolució expressa, s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que
estableixen l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
6.3 Els ajuts estan condicionats a la disponibilitat pressupostària El dret de la persona
interessada a percebre l'ajut neix en el moment que es dicti la resolució d'atorgament.

7. Sol·licitud i documentació complementària
7.1 La presentació del formulari d'inscripció prèvia, feta en els termes que disposa l'esmentada
Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, és condició necessària per poder percebre l'ajut, i
aquest formulari, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de
l'ajut.
7.2 Els tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions
s'han de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya,
d'acord amb l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en
funcionament de la tramitació electrònica, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració
digital.
7.3 Les persones beneficiàries poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud a l'espai Àrea
privada del portal corporatiu Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).
7.4 Les persones beneficiàries, abans del cobrament de l'ajut, poden renunciar de manera
expressa, totalment o parcialment, a l'import atorgat d'acord amb el que estableix l'article 94 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, mitjançant el formulari d'aportació de documentació, que estarà disponible al portal
corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

8. Obligacions
Les persones beneficiàries tenen les obligacions següents:
a) Estar d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera
ininterrompuda abans de l'1 d'octubre de 2020.
b) Conservar i custodiar la documentació que consta en el punt 9 d'aquesta Ordre i posar-la a
disposició de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a totes les actuacions de
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comprovació que corresponen al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, així com les
de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant
nacionals com comunitaris, i a aportar tota la informació que sigui requerida per justificar les
condicions que acreditin el compliment dels requisits per rebre aquest ajut.
c) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles
90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
d) Donar compliment a l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i adherir-se als principis ètics i les regles de
conducta als quals les persones beneficiàries han d'adequar la seva activitat, que consten a les
bases reguladores d'aquestes subvencions en compliment de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de
juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord
GOV/110/2014, de 22 de juliol.
e) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i
la normativa sectorial aplicable.

9. Documentació acreditativa dels requisits per a l'obtenció de l'ajut
La persona treballadora autònoma beneficiària de l'ajut ha de custodiar i aportar la
documentació acreditativa dels requisits per obtenir l'ajut, a fi de dur a terme les actuacions de
comprovació i verificació de les dades declarades, que corresponen al Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com les de
control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant
nacionals com comunitaris. La documentació acreditativa que ha d'aportar és la següent:
a) La darrera declaració disponible de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de la
persona treballadora autònoma sol·licitant de l'ajut. En cas que la persona sol·licitant no estigui
obligada a presentar-la, ha de disposar del corresponent certificat de subjecte passiu emès per
l'Agència Tributària.
b) Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en estimació directa. Primer, segon i tercer
trimestre de l'any 2020, o bé model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació
objectiva. Primer, segon i tercer trimestre de l'any 2020, o qualsevol altre document amb valor
probatori que acrediti l'import net de la seva activitat durant els tres primers trimestres de l'any
2020. Per a les persones treballadores autònomes que no estiguin obligades a fer les
declaracions trimestrals de l'IRPF: certificat de retencions i ingressos a compte de l'impost
sobre la renda de les persones físiques de l'any 2020 emès per la cooperativa o societat
jurídica de la qual formen part o qualsevol altre document amb valor probatori que acrediti
l'import net de la seva activitat durant els tres primers trimestres de l'any 2020.
c) En el cas de persones treballadores autònomes amb persones assalariades, els models RLC
i RNT de la Seguretat Social de l'any anterior a la convocatòria de les persones contractades
amb justificant de pagament.
d) En cas de persones treballadores autònomes sòcies d'una cooperativa, certificació signada
per la persona que exerceix la presidència de la cooperativa de la qual formen part, en la qual
constin les altes i baixes de socis durant l'any anterior a la convocatòria d'acord amb el que
reculli el llibre de registre de socis de la cooperativa esmentada.
e) En cas de persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema
alternatiu al RETA, certificat de la mútua que especifiqui la data en què ha iniciat la seva
cotització a la mútua esmentada com a sistema alternatiu al RETA i que, com a mínim, ha
mantingut la seva alta ininterrompuda en aquesta mutualitat com a sistema alternatiu al RETA
des d'abans de l'1 d'octubre de 2020.
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f) En el cas de persones treballadores autònomes sòcies d'una societat jurídica, còpia de
l'escriptura publica o contracte de constitució en què consti l'estructura societària actualitzada
respecte a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut, així com les memòries dels comptes
anuals de l'any anterior a la convocatòria dipositades al Registre Mercantil o document
probatori equivalent.
g) En el cas de persones treballadores autònomes sòcies o d'una cooperativa, disposar de
l'autorització de la cooperativa o de la societat jurídica de la qual és soci o sòcia per verificar la
mitjana del nombre de treballadors contractats per compte d'altri de l'organització esmentada
durant l'any anterior a la convocatòria.
h) Qualsevol altra documentació que es consideri necessària per verificar el compliment dels
requisits a fi d'obtenir l'ajut.

10. Procediment de concessió dels ajuts
10.1 Per a l'atorgament dels ajuts, el criteri és la presentació del formulari d'inscripció prèvia
degudament emplenat, que té efectes de sol·licitud, sempre que es compleixin els requisits per
ser-ne beneficiari.
10.2 L'ajut s'ha d'atorgar en correspondència amb les sol·licituds presentades al procediment
d'inscripció prèvia regulat en l'Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, en base als requisits i
obligacions que es recullen en les bases d'aquesta Ordre, i d'acord amb la dotació
pressupostària.

11. Instrucció, resolució, notificació i recursos
11.1 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la persona que ocupa el càrrec
de la Sub-direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Qualitat en el Treball, amb
la col·laboració de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives i
el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i el resol la persona titular de la Direcció General de
Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.
11.2 L'òrgan instructor, un cop verificat el compliment dels requisits establerts, formula la
proposta de resolució dels ajuts a l'òrgan concedent, en què ha de constar el nom i els
cognoms dels beneficiaris, així com el DNI, el número d'expedient i l'import, i eleva la proposta
a l'òrgan resolutori.
11.3 El termini màxim per notificar i emetre resolució és d'un mes mesos comptats des de
l'endemà de la publicació de la convocatòria. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i
notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord
amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
11.4 La resolució ha de ser motivada degudament i ha d'incloure, com a mínim, la identificació
de la persona sol·licitant a la qual es concedeix l'ajut, el número d'expedient i l'import
subvencionat.
11.5 La resolució de concessió de l'ajut es notifica 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, cosa que s'accepta pel fet de presentar la sol·licitud de la prestació, així com
la seva publicitat, per raó de les circumstàncies excepcionals i la seva tramitació amb caràcter
d'urgència. La presentació de la sol·licitud de l'ajut comporta l'acceptació de la publicació de la
resolució.
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La publicació del nom, els cognoms i el número del document d'identitat es farà de la manera
que determina la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
11.6 Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan superior jeràrquic de l'òrgan que
la va dictar, que és l'òrgan competent per emetre resolució, en el termini d'un mes, d'acord amb
el que disposen 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.

12. Pagament
L'import de la subvenció s'abona en un únic pagament avançat, sense exigència de garanties.

13. Justificació i verificació
13.1 L'òrgan gestor, a fi d'obtenir una evidència raonable sobre l'aplicació correcta de l'ajut,
requerirà la documentació justificativa de les dades declarades al document d'inscripció prèvia,
regulat a l'Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, d'acord amb el pla de verificació i control
aprovat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, durant dos anys a comptar de la
data d'atorgament de l'ajut.
13.2 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.
13.3 La presentació d'aquestes declaracions responsables faculta l'Administració per verificar
en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les
declaracions responsables pot determinar la baixa de la persona afectada del registre,
l'exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, i ser causa de revocació, sens perjudici
de les responsabilitats penals, civils o administratives de qualsevol tipus en què hagi pogut
incórrer.

14. Incompatibilitats
Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o
privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts que estableix la Resolució
TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de
subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a
l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents
complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat
per fer front a la COVID-19, i amb l'ajut que regula la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de
novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts 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.

15. Revocació i reintegrament de la subvenció
En els supòsits que preveuen l'article 99 del text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o en el supòsit d'incompliment dels
requisits que estableix aquesta Ordre, la convocatòria, o les condicions que estableixi la
resolució de concessió, l'òrgan concedent, amb la tramitació prèvia del procediment legalment
establert, ha de revocar les subvencions concedides i la persona física beneficiària té l'obligació
de retornar l'import rebut amb els interessos de demora que corresponguin.
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16. Publicitat
L'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, disposa, amb caràcter general, que s'ha de donar publicitat a les
subvencions i als ajuts públics atorgats. En virtut d'aquest article, el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies ha de publicar aquesta informació al Portal de la Transparència
(http://transparencia.gencat.cat).

17. Protecció de dades
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, les dades de caràcter personal s'han de
tractar d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre
protecció de dades.

Annex 2
Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de
subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual
incompliment d'aquests principis (Acord GOV/85/2016, de 28 de juny)
1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar
en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a
parer seu, sigui present en el procediment o el pugui afectar. Particularment, s'han d'abstenir de
fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure
concurrència.
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 i/o les
professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) No fer 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.
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 de l'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 d'ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest faci per al seguiment i/o
l'avaluació del compliment de les obligacions que estableixen 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
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compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal, en els supòsits que estableix l'article 3.4 de la Llei de transparència.
Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta és aplicable 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 de les altres possibles conseqüències
que preveu la legislació vigent en matèria de subvencions.
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