RESOLUCIÓ per la qual per la qual s’estableixen mesures extraordinàries per fer front
a l’impacte del COVID-19 en relació amb les subvencions del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies per al desenvolupament dels ajuts per afavorir l'autoocupació
de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019 (RESOLUCIÓ
TSF/1985/2019, de 15 de juliol) (ref. BDNS 466892)
En data 14 de març de 2020 ha estat publicat el Reial decret 463/2020, de 14 de març,
pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març
(publicat el 18 de març), i el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se
prorroga el estado de alarma.
La disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020 preveu que, mentre duri la
vigència d’aquesta disposició i de les seves pròrrogues, si n’hi hagués, se suspenen
els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. En
conseqüència, els procediments administratius de qualsevol naturalesa tramitats per la
Generalitat de Catalunya -activitats de foment, activitats de contractació i qualsevol
altra- resten suspesos i interromputs els seus terminis sigui quin sigui el seu estat de
tramitació degut alsupòsit de causa major que ha esdevingut el COVID-19 i les
mesures preses per combatre’l.
Tanmateix, l’apartat 3 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020
estableix que l’òrgan competent podrà acordar, per mitjà de resolució motivada, les
mesures d’ordenació i instrucció estrictament necessàries per a evitar perjudicis greus
en els drets i interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que
aquesta manifesti la seva conformitat o quan la persona interessada manifesti la seva
conformitat amb que no se suspengui el termini.
El 25 de març de 2020 s’ha publicat el Decret llei 8/2020, de 24 de març, de
modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència,
de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures
complementàries.
Una de les finalitats d’aquest decret llei és adoptar mesures en l’àmbit subvencional,
atès que les actuacions de foment s’han vist greument afectades per aquesta situació,
per pal·liar els efectes desfavorables provocats tant als beneficiaris com als perceptors
que es poden veure perjudicats. Aquesta situació és especialment rellevant en l’àmbit
cultural, ocupacional i social, que ha vist reduït dràsticament la consecució dels seus
objectius i actuacions.
En aquest sentit, l’article 5.2 del Decret llei esmentat disposa que en els expedients de
subvencions, especialment en l’àmbit cultural, social, ocupacional i d’esports, en els
quals no s’ha complert l’objecte i la finalitat com a conseqüència del COVID-19 o de
les mesures preses per combatre’l, en funció de les circumstàncies de cada expedient,
l’òrgan concedent pot:
a) Ajornar el termini de compliment de l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut i de la
seva justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar
expedients de regulació d’ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les
actuacions subvencionades.

b) Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no
s’hagi assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut.
c) Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del
compliment de les seves obligacions envers del procediment subvencional.
D’altra banda la Intervenció General, el 25 de març de 2020, ha publicat els Criteris
01/2020 - Criteris a seguir en els procediments de subvencions i ajuts en aplicació del
Reial Decret 463/2020 que declara l’estat d’alarma pel COVID-19.
En l’apartat 1 d’aquests criteris es disposa, en relació amb allò previst a l’apartat 3 de
la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, que es podrà
continuar amb la tramitació de l’expedient quan es consideri convenient per evitar
greus perjudicis als drets i interessos de les persones interessades i prèvia resolució
expressa i motivada de l’òrgan competent. Per tant, no s’aplicarà la suspensió del
procediment ni la dels terminis quan pugui implicar perjudicis als drets i interessos de
les persones interessades en el procediment i en el cas que sigui indispensable per a
la protecció de l'interès general, el funcionament dels serveis bàsics o que vinguin
referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma.
Així mateix, en l’apartat 4.5 dels criteris dictats per la Intervenció general, es
determina el següent:
“Queden suspesos els terminis de presentació de la justificació de les subvencions o
ajuts sempre i quan no s’acordi, de forma motivada per part de l'òrgan concedent, que
concorren els motius esmentats anteriors i les persones interessades manifestin de
forma expressa la seva conformitat. S'entendrà que la persona interessada està
conforme amb la no aplicació de la suspensió en el cas que es presentin els comptes
justificatius d’acord amb el que estableixin les bases reguladores, convocatòria o acte
de concessió. Quan s'apreciï algun dels motius citats anteriorment, l’òrgan concedent
podrà acordar, de manera motivada, modificar les bases reguladores, aprovades per
ordre del conseller o consellera corresponent o de l'òrgan competent, o les
convocatòries, aprovades per resolució, així com les resolucions de concessió o
convenis en el cas de les subvencions sense concurrència, amb relació als extrems
següents: - Increment de bestretes fins a un 90%. - Ampliació de terminis per a
realitzar l'activitat o acomplir l'objecte o finalitat de la subvenció o l’ajut. Modificació de les actuacions subvencionades. Es tindran en compte les despeses
efectivament realitzades pel beneficiari fins o durant el termini de l'estat d'alarma, i
s’adaptaran l’objecte, finalitat o actuacions que no s’hagin assolit total o parcialment
amb motiu de de l’estat d’alarma. - Declarar la tramitació d’urgència per raons d’interès
públic dels tràmits del procediment subvencional, reduint-se els tràmits del
procediment ordinari a la meitat, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i
recursos. D’acord amb el que estableix l’article 5 del Decret llei 8/2020, de 24 de març,
les modificacions esmentades només es podran destinar a fer front a les despeses
realment incorregudes i no podran suposar un enriquiment dels beneficiaris de les
subvencions o ajuts. Segons aquest criteri els beneficiaris no poden tramitar
expedients de regulació d’ocupació en relació als llocs de treball vinculats a les
actuacions subvencionades, extrem que haurà de quedar acreditat en l’expedient. Se
n’exceptuen els expedients de regulació temporal d’ocupació.”

En l’àmbit de la Direcció General Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i
Salut Laborals, els expedients de les subvencions per al desenvolupament dels ajuts
per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any
2019 (RESOLUCIÓ TSF/1985/2019, de 15 de juliol) (ref. BDNS 466892), s’han vist
afectats pel COVID-19 o de les mesures preses per combatre’l.
Cal tenir en compte que l’objectiu d’aquest programa és la subvenció d'un import fix de
10.000,00 euros per a cada jove que es doni d'alta de manera ininterrompuda al règim
de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional
corresponent durant un període de 12 mesos ininterromputs per garantir uns ingressos
mínims a l'autònom a l'inici de la seva activitat econòmica.
Atès que, tant l’article 5.2 apartats b) i c) del Decret llei 8/2020, com l’apartat 4.5
segon paràgraf dels Criteris de la Intervenció General 01/2020, habiliten l’òrgan
concedent per adoptar, motivadament, les mesures de no suspensió i de modificació
de les actuacions.
D’acord amb allò que preveu l’Ordre SND/295/2020, de 26 de març, per la qual
s’adopten mesures en matèria de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials
davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19.
Per tot això,
RESOLC
1. Computar com a període d’alta al RETA o alta a una mutualitat com a sistema
alternatiu al RETA, a efectes justificatius d’aquesta subvenció, el període durant el qual
la persona beneficiària de l’ajut estigui percebent la prestació extraordinària per
cessament d’activitat regulada a l’article Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del
COVID-19, sempre que no hagi causat baixa al RETA
2. Admetre tot el període que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues com període
subvencionable, independentment del grau de desenvolupament de l’activitat durant
aquest període.
Notificar aquesta Resolució a través de la publicació de la mateixa al Tauler electrònic
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya(http://tauler.gencat.cat). Aquesta
publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs d’alçada davant el Secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la data d’inici de la seva
publicació, d’acord amb l’article 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, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
El director general de Relacions Laborals, Treball Autònom,
Seguretat i Salut Laboral

