
9 de juny de 2020 

 

COVID19: AFECTACIONS, 
REFORMULACIONS I 

RENÚNCIES  
CONVOCATÒRIA GENERAL DE SUBVENCIONS PER A 

PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS 2020 
- LÍNIA R AFERS RELIGIOSOS - 



DECRET D’ALCALDIA 

• Afectació de la declaració de l’estat d’alarma en els 

tràmits relacionats amb les subvencions municipals: 
 

 Suspensió de termes i interrupció de terminis (represa en data 1 de juny 

de 2020) 

 

 Mesures de flexibilització 

 

• Document complet: 

https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/decret_subvenc

ions_estat_alarma_GM.pdf 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/decret_subvencions_estat_alarma_GM.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/decret_subvencions_estat_alarma_GM.pdf


MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ 

• Convocatòries amb justificacions l’any 2020: 
(inclou les justificacions de la convocatòria general d’activitats 2019) 

 

 Ampliació del termini d’entrega de la justificació fins al 30 de 

setembre de 2020 

 

 

 

 
 

 

La justificació d’aquestes 
subvencions no entrarà dins dels 
requeriments per la resolució de 

la convocatòria 2020 



MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ 

• Convocatòria general d’activitats 2020: 
 

 Ampliació del termini d’execució del projecte per un període igual a 

la durada de l’estat d’alarma (previsiblement el 9 d’abril de 2021*) 

 

 Posposar la presentació de la justificació per un període igual a la 

durada de l’estat d’alarma (fins a 2 mesos després de la finalització de 

l’activitat i com a màxim previsiblement el 9 de juny de 2021*) 

 

 Possibilitat de modificació i/o reformulació del projecte per a 

canvis ja previstos, fins a 10 dies hàbils després de la publicació (fins 

al 19 de juny de 2020) 

 
*Data estimada suposant una extensió de l’estat d’alarma fins al dia 21 de juny de 2020 

 

 

 



MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ 

• Convocatòria general d’activitats 2020: 
 

 Pagament anticipat* un cop publicada la resolució provisional, 
condicionat a eventuals modificacions en la resolució definitiva. 

 

 Possibilitat de que la quantia atorgada suposi fins a un 80% de la 

despesa total del projecte (canvi respecte al 50% habitual en aquesta 

convocatòria, sense en cap cas sobrepassar la quantitat atorgada) 

 

 

 

 

* Només per a entitats sense documentació addicional requerida 

 



Es pot executar el projecte però 

es donen canvis significatius 

respecte el que es va presentar 
(dates, format, pressupost...) 

 

 

No s’ha pogut ni es podrà dur a 

terme el projecte 

POSSIBLES ESCENARIS 

RENÚNCIA 

MODIFICACIÓ 



No estic d’acord o detecto un 

error en la resolució provisional 

 

 

Hem rebut menys import de 

l’esperat i afecta a la capacitat 

d’execució del projecte 

POSSIBLES ESCENARIS 

REFORMULACIÓ 

AL·LEGACIÓ 



RENÚNCIA 

El més aviat possible (preferiblement abans de la 

resolució definitiva) QUAN? 

Documentació a presentar: 
 Instància informant sobre la renúncia 

QUÈ? 



RENÚNCIA 

A TENIR EN 
COMPTE... 

 En cas de que s’hagi efectuat el pagament 

anticipat, s’haurà de retornar l’import  

 

 

ON? 
Portal de tràmits: 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficina
virtual/ca 

 

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca


MODIFICACIÓ 

10 dies hàbils (abans del 19 de juny, o un cop 

es coneguin els canvis a notificar) 
QUAN? 

Documentació a presentar: 
 Instància informant sobre les modificacions en el 

projecte (de format, pressupost, terminis...)  

 Document 2 Modificació 

 

QUÈ? 



MODIFICACIÓ 

A TENIR EN 
COMPTE... 

MODIFICACIÓ DE FORMAT 

 S’ha de mantenir l’objecte i les finalitats inicials del 

projecte presentat 

 En cas de no saber del cert si es podrà dur a terme el 

projecte més endavant o si s’haurà d’anul.lar, 

presentar modificació prèvia amb possibilitat de 

renúncia 

 

ON? 
Portal de tràmits: 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficina
virtual/ca 

 

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca


MODIFICACIÓ 

A TENIR EN 
COMPTE... 

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 

 L’import atorgat no pot ser superior al 80% del 

projecte: possibilitat de reducció del cost total del 

projecte i d’altres fonts de finançament (recursos 

propis inclosos) fins al 20% del total 
 

MODIFICACIÓ DE TERMINIS 

 L’ampliació del termini d’execució comporta una 

ampliació del termini de justificació 

 Si el període d’execució s'estén a 2021, les despeses 

aplicades al projecte 2020 no són compatibles amb la 

convocatòria d’activitats 2021 

 

 



MODIFICACIÓ 



REFORMULACIÓ 

• D’acord amb les bases i la convocatòria: 

 

“En cas que l'import atorgat a les sol·licituds de subvenció 

aprovades provisionalment sigui inferior a l'import sol·licitat a la 

instancia de sol·licitud, i sempre que això afecti l'execució del 

projecte, cal presentar la reformulació del projecte d'acord amb la 

disminució d'aquest import. De no presentar-se aquesta 

reformulació, es tindrà en compte l'import informat a la instancia de 

sol·licitud a l'hora de valorar la justificació del projecte.” 

 



REFORMULACIÓ 

QUAN? 

Documentació a presentar: 
 Instància informant de la reformulació del projecte 

 Formulari de reformulació 

 Doc 2 amb el projecte reformulat 

 

QUÈ? 

10 dies hàbils (abans del 19 de juny) 



REFORMULACIÓ 

A TENIR EN 
COMPTE... 

 Explicar com afecta aquesta retallada del 

finançament previst i quines mesures es prendran 

per adaptar-se (en el pressupost o en el contingut) 

 S’ha de mantenir l’objecte i les finalitats inicials del 

projecte presentat 

  Si es compensa aquesta diferència amb 

ingressos propis i no afecta al projecte, no cal 

reformular 

 

 

 

ON? 
Portal de tràmits: 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficina
virtual/ca 

 

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca


REFORMULACIÓ 



REFORMULACIÓ 



AL.LEGACIÓ 

QUAN? 

Documentació a presentar: 
 Instància exposant al.legació 

QUÈ? 

10 dies hàbils (abans del 19 de juny) 

ON? 
Portal de tràmits: 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficina
virtual/ca 

 

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca


PRESENTACIÓ TELEMÀTICA 



PRESENTACIÓ TELEMÀTICA 



OFICINA D’AFERS RELIGIOSOS 

(OAR) 
http://barcelona.cat/oficina-afers-religiosos 

oar@bcn.cat 

http://barcelona.cat/oficina-afers-religiosos
http://barcelona.cat/oficina-afers-religiosos
http://barcelona.cat/oficina-afers-religiosos
http://barcelona.cat/oficina-afers-religiosos
http://barcelona.cat/oficina-afers-religiosos

