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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/2167/2020, de 7 de setembre, per la qual s'amplia el termini per a la presentació de
sol·licituds de les subvencions que preveu 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 (ref. BDNS 509385).
Mitjançant l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol (DOGC núm. 7424, d'1.8.2017), es van aprovar les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de
Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom.
La base 8.5 de l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol, estableix que el termini màxim de presentació de
sol·licituds el determinarà la convocatòria corresponent.
A més, l'apartat 4 de la part dispositiva de la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, estableix que el termini
per a la presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya fins al 15 de setembre de 2020.
Tenint en compte que la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria d'ajuts s'ha doblat en relació amb els
recursos existents per a la convocatòria de l'any anterior, és voluntat del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies ampliar el termini per presentar les sol·licituds per a l'anualitat 2020, amb l'objectiu de facilitar el
procés de presentació de sol·licituds dels joves que volen iniciar un projecte d'emprenedoria mitjançant
l'autoocupació.
Atesa 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 (ref. BDNS 509385);
D'acord amb l'article 32.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, l'Administració, excepte precepte en contra, pot concedir d'ofici o a petició dels
interessats una ampliació dels terminis establerts que no excedeixi la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho
aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer.
Consegüentment, en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

Resolc:

—1 Ampliar el termini de presentació de sol·licituds que preveu la base 8.5 de l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de
juliol, en relació 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, que queda establert fins al 15 d'octubre de 2020.

—2 Ampliar l'àmbit temporal dels ajuts que determina el punt 9 de la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny,
que queda establert fins al 15 d'octubre de 2020, data màxima de presentació de sol·licituds. Per tant, poden
sol·licitar aquests ajuts els joves, prèviament inscrits al programa de Garantia Juvenil, que es donin d'alta com
a treballadors autònoms des de l'1 de setembre de 2019 fins al 15 d'octubre de 2020, data màxima de
presentació de sol·licituds de la subvenció.
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—3 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades mitjançant la publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb la
indicació que no s'hi pot interposar recurs, d'acord amb el que disposa l'article 32.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

—4 Aquesta Resolució produeix efectes l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 7 de setembre de 2020

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