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 Núm. 92/2020 

Convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir el 

treballadores autònomes davant els efectes de les noves 
mesures adoptades per fer front a la Covid-19  

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8295 de 15 de desembre, 
la RESOLUCIÓ TSF/3288/2020, de  14 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a 

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. 

Mitjançant la Circular Laboral núm. 90 es va informar de 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. 

convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de les subvencions per 

les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen 
 davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19. 

formulari de 
sol·licitud addicional. 

portal Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). 

sol·licitud, es fan en concepte de declaració responsable. 

Barcelona, dijous, 17 de desembre de 2020. 
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que conté i que es declaren. 
 
L'import màxim destinat a la concessió d'aquesta subvenció és de 264.000.000,00. ort 
es destina al pagament dels ajuts corresponents a les sol·licituds inscrites segons el 
TSF/201/2020, de 26 de novembre, que compleixin els requisits i obligacions que es recullen 
bases. 
 
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. 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 per silenci administratiu negatiu. 
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