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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA de 22 d'abril de 2020, relatiu a les mesures a aplicar 
als procediments de subvencions del sector públic municipal amb ocasió de 
l'aprovació del 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. 

Decret.

1.

L’11 de març de 2020 l'Organització Mundial de la Salut va declarar la pandèmia internacional 

a la situació d’emergència de salut pública provocada pel COVID-19.

El 14 de març de 2020 es va declarar l’estat d’alarma a tot l’Estat mitjançant 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 parcialment pel Reial decret 465/2020, de 

17 de març. Amb posterioritat, l’estat d’alarma s’ha prorrogat en dues ocasions mitjançant el 

Reial decret 476/2020, de 27 de març, i el Reial decret 487/2020, de 10 d’abril.

L’Ajuntament de Barcelona ha adoptat diverses mesures urgents per fer front a les 

conseqüències de tot tipus derivades dels efectes de la pandèmia. Així, es va aprovar el 

Decret d’Alcaldia de 14 de març de 2020, d’establiment de mesures preventives, de protecció 

i organització amb motiu del virus COVID-19, i han seguit altres mesures i criteris centrats, 

bàsicament, en l’àmbit de la contractació.

La realitat és, però, que les actuacions de foment s’han vist greument afectades per 

l’extraordinària propagació de coronavirus i per això tant l’Estat com la Generalitat de 

Catalunya han adoptat mesures en aquest àmbit per tal de pal·liar els efectes desfavorables 

que poden provocar a les persones beneficiàries i perceptores de subvencions i ajuts les 

mesures preses en relació amb la COVID-19.

Així, per part de la Generalitat de Catalunya, el 25 de març de 2020 ha entrat en vigor 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, el qual en el capítol II exposa tot un conjunt de mesures 

excepcionals en matèria de subvencions i, si escau, d’ajuts, en virtut de les quals els òrgans 

concedents de subvencions i ajuts podran adoptar mesures de flexibilització, d'acord amb la 

normativa de subvencions i de procediment administratiu comú, amb relació a les condicions 

establertes a les bases reguladores i convocatòries del seu àmbit competencial amb la 

finalitat de donar la viabilitat màxima a les actuacions objecte de subvenció o ajut que s'han 

vist afectades pel context generat per la COVID-19 o per les mesures preses per combatre-la.
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Posteriorment, el 2 d'abril ha entrat en vigor el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel 

qual s'adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front 

al COVID-19, en el qual s'estableixen noves mesures en l'àmbit de les subvencions i ajudes 

públiques que inclouen, entre d’altres, la possibilitat d’ampliació dels terminis d’execució de 

les activitats subvencionades i, en el seu cas, de la justificació i comprovació de dita execució.

A la vista d’aquesta regulació i, en el marc de les mesures extraordinàries i excepcionals 

derivades de l’estat d’alarma declarat pel 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, es considera convenient adoptar mesures en relació a l’atorgament de les subvencions,

2.

Aquest decret consta de vuit (8) articles, tres (3) disposicions addicionals i una (1) disposició 

final.

L’article 1 es refereix a l’objecte del decret. L’article 2 defineix l’àmbit d’aplicació a les 

subvencions ja atorgades amb anterioritat o a les que són susceptibles de ser-ho amb càrrec 

al pressupost de 2020 tant per l’Ajuntament com pels seus organismes públics, com també 

per la resta d’entitats que en depenen o s’hi vinculen. L’article 3 conté disposicions, tant de 

caire general com específic, per a la tramitació dels expedients de subvencions i ajuts 

derivades de la suspensió de termes i la interrupció de terminis que ha establert el Reial 

decret 463/2020. L’article 4 estableix mesures concretes en relació a la tramitació dels 

expedients de subvencions i ajuts durant la vigència de l’estat d’alarma, com ara les relatives 

a la iniciació de nous expedients, la publicació de bases i convocatòries, les reunions dels 

òrgans col·legiats, la realització de tràmits interns, les resolucions provisionals o definitives i 

el procediment d’adjudicació de subvencions directes. L’article 5 conté mesures de 

flexibilització en la gestió de les subvencions i els ajuts en relació a les disposicions 

contingudes en les bases respectives, atorgant capacitat als òrgans concedents per a ampliar 

terminis d’execució, de justificació o de comprovació, o per permetre la modificació i nova 

formulació dels projectes, etc. L’article 6 conté les disposicions sobre l’aplicació de les 

mesures de flexibilització de l’article anterior. L’article 7 estableix mesures específiques de 

flexibilització en relació amb els expedients de subvencions o ajuts en els quals no s’ha 

acomplert l’objecte i la finalitat com a conseqüència de la COVID-19 o de les mesures per 

combatre-la, com ara l’ajornament dels termini de compliment del projecte o el finançament 

de les despeses realitzades encara que no s’hagi assolit totalment o parcial l’objecte i la 

finalitat, amb la finalitat de garantir al màxim, sempre que sigui possible, les condicions 

laborals de les entitats beneficiàries i les despeses estructurals. L’article 8 estableix mesures 

específiques de flexibilització en relació amb expedients de subvencions o ajuts atorgats amb 

mecanismes de seguiment, com ara òrgans o comissions amb representació municipal, 

especialment aplicables a la gestió cívica o els convenis, en concret perquè aquests òrgans 

facin propostes específiques en el marc del que disposa aquest Decret.

La disposició addicional primera conté disposicions especials en relació a la justificació de 

subvencions i estableix una ampliació en els terminis de les que s’han de justificar aquest any 

i atorgades amb càrrec del pressupost 2020 o anteriors, així com una mesura excepcional per 

a fer efectives les subvencions atorgades amb càrrec amb el pressupost 2020. La disposició 

addicional segona conté disposicions especials de flexibilització en relació a la Convocatòria 
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general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 

2020, com ara ampliació de terminis o ajornament de justificacions. Amb efectes exclusius 

per aquesta Convocatòria de 2020, un cop que l’òrgan competent aprovi la resolució 

d’atorgament provisional es pot procedir al seu pagament, sense perjudici de la possibilitat 

que les persones beneficiàries puguin més endavant modificar o formular de nou el seu 

projecte. També exclusivament per aquesta Convocatòria general per a 2020 i de forma 

excepcional, s’habilita perquè la quantia de la subvenció pugui arribar fins el 80% de la 

despesa total del projecte sense ultrapassar-lo. La disposició addicional tercera conté 

disposicions especials per a les convocatòries de subvencions que s’aprovin per situacions 

estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma, o que siguin indispensables 

per a la protecció ì de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis, els terminis 

de les quals no han quedat suspensos en virtut de l’apartat 4 de la disposició addicional 

tercera del Reial decret 463/2020, en la redacció donada pel Reial decret 465/2020. La 

disposició final estableix l’entrada en vigor immediata del decret en funció de les 

circumstàncies excepcionals derivades de la crisi provocada per la COVID-10, així com les 

disposicions sobre la seva publicació.

3.

Aquest decret respon als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 

transparència i eficiència, com exigeix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. Així, es dona compliment als principis 

de necessitat i eficàcia atès l’interès general en què es fonamenten les mesures i criteris que 

s’estableixen, i aquest decret és l’instrument més immediat per a garantir la seva consecució. 

La norma és conforme amb el principi de proporcionalitat, ja que conté la regulació 

imprescindible per a la consecució dels objectius prèviament mencionats. Igualment, s’ajusta 

al principi de seguretat jurídica, i és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic. Pel que fa 

al principi de transparència, la norma està exempta dels tràmits de consulta pública, 

audiència i informació pública que no són aplicables a la tramitació i aprovació d’aquest decret 

quan concorren raons greus d’interès públic que ho justifiquen. Per últim, en relació amb el 

principi d’eficiència, en aquest decret s’ha procurat que la norma generi les menors càrregues 

administratives per a la ciutadania.

Per tot això, en ús de les atribucions conferides pels articles 26 i 13.1, lletres a), h) i l), de la 

Carta municipal de Barcelona, en relació a la direcció del govern i l’administració municipals i 

l’impuls i la direcció dels serveis i les obres municipals, a la direcció superior de tot el 

personal municipal i la prefectura de la Guàrdia Urbana, així com a l’adopció de les mesures 

necessàries i adequades en el cas de catàstrofe o d’infortuni públic, o de risc greu d’aquests,

Disposo, 

Article 1. Objecte

Aquest decret té per objecte establir les mesures i els criteris d’aplicació en la gestió i en la 

tramitació dels procediments en l’àmbit de les subvencions i els ajuts de l’Ajuntament de 
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Barcelona i els seus ens dependents amb ocasió de la declaració de l’estat d’alarma per la 

situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquest decret és d’aplicació a les subvencions i els ajuts que s’han atorgat per l’Ajuntament 

de Barcelona, els seus organismes autònoms i entitats públiques empresarials, i també per 

les altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de 

l’Ajuntament de Barcelona en la mesura en què les subvencions que atorguin siguin 

conseqüència de l’exercici de potestats administratives.

Aquest decret també conté disposicions especials relatives a les subvencions i els ajuts que 

s’hagin d’atorgar amb càrrec del pressupost de 2020.

Article 3. Suspensió de termes i interrupció de terminis en la tramitació dels 

expedients de subvencions i ajuts

1. Implicacions generals de la suspensió de termes i interrupció de terminis:

a) Queden suspesos els termes i interromputs els terminis de tots aquells procediments 

de subvencions i ajuts que es trobin iniciats en el moment de la declaració de l’estat 

d’alarma, és a dir, el 14 de març de 2020.

b) No obstant l’anterior, l’òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, 

les mesures d’ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis 

greus en els drets i interessos de la persona interessada en el procediment, sempre 

que aquesta hi manifesti la seva conformitat, o quan la persona interessada manifesti 

la seva conformitat amb què no es suspengui el termini.

c) Excepcionalment, es pot acordar motivadament la continuació ì d’aquells procediments 

que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat 

d’alarma o que siguin indispensables per a la protecció ì de l’interès general o pel 

funcionament bàsic dels serveis.

d) Quan s’aixequi la declaració de l’estat d’alarma es reprendran el còmput dels terminis 

suspesos pels dies que restin pendents, llevat que l’òrgan competent acordi la seva 

ampliació de conformitat amb la normativa aplicable i el present Decret.

2. Afectacions específiques derivades de la suspensió de termes i interrupció de terminis:

a) Queden suspesos els terminis de presentació de sol·licituds de subvencions i ajuts de 

tots aquells procediments de subvencions que en el moment de la declaració de l’estat 

d’alarma es trobin en fase de presentació de sol·licituds sense que s’hagi acabat el 

termini de presentació o quan aquest encara no s’hagi iniciat.

b) Queden suspesos els terminis per presentar esmenes o realitzar al·legacions en 

procediments de subvencions i ajuts en curs, sempre i quan la persona interessada no 
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manifesti el contrari. S’entendrà que ho manifesta en el cas que presenti les esmenes 

o al·legacions corresponents.

c) Queda suspès el termini de presentació de la justificació per a totes aquelles 

subvencions en què aquest termini finalitza amb data posterior a la vigència de l’estat 

d’alarma. El termini es reprendrà quan resti sense efecte i s'allargarà els dies 

equivalents a la seva duració, sens perjudici de les ampliacions derivades de l'aplicació 

del present Decret, i de la possibilitat de sol·licitar també una pròrroga addicional 

d’acord amb el que preveu el l’article 70 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. No obstant, si es presenta alguna justificació a través de la Seu 

Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona durant la vigència de l’estat d’alarma, es 

considerarà presentada correctament.

d) Si el període d’execució del projecte finalitza durant la vigència de l’estat d’alarma, el 

termini a partir del qual s'ha de fer efectiva la presentació de la justificació de la 

subvenció comença a comptar quan resti sense efecte el Reial decret 463/2020, 

incloses les seves pròrrogues.

Article 4. Tramitació d’expedients de subvencions i ajuts durant la vigència de 

l’estat d’alarma

1. Iniciació de nous expedients de subvencions i ajuts:

Es poden iniciar nous expedients de subvencions i ajuts, de manera que els òrgans gestors 

poden elaborar i redactar bases i convocatòries, així com la resta de documents 

corresponents, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions.

2. Publicació de bases i convocatòries en règim de concurrència:

De conformitat amb l’art. 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions:

a) Es poden aprovar i publicar bases reguladores de subvencions i ajuts, sens perjudici 

que els terminis d’al·legacions restin suspesos, de conformitat amb l’article 3.

b) No es poden publicar noves convocatòries de subvencions i ajuts, llevat dels supòsits 

previstos en l’article 3.1.c, en què els terminis no queden suspesos.

3. Reunions d’òrgans col·legiats per a l’atorgament de subvencions:

Es poden celebrar reunions dels òrgans col·legiats per a l’atorgament de subvencions, 

sempre que aquestes no siguin presencials o, si ho són, si es compleixen les mesures 

sanitàries corresponents.

4. Realització d’altres tràmits interns:
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Es poden continuar realitzant els tràmits interns que no comportin o obliguin a efectuar 

actuacions a la persona interessada o a tercers.

5. Resolucions provisionals i definitives:

a) En cas que no s’apliqui la suspensió d’acord amb les causes de l’article 3.1.c, l’òrgan 

competent pot resoldre els procediments corresponents mitjançant resolució motivada.

b) Quan les resolucions d’atorgament provisional o definitiva depenen d’actuacions per 

part de les persones interessades, els terminis queden suspensos, excepte que 

aquestes manifestin la seva conformitat. S’entén que donen la seva conformitat en el 

cas que presentin les esmenes o al·legacions corresponents.

6. Procediment d’adjudicació de subvencions directes:

L’òrgan competent pot acordar la concessió de subvencions directes, regulades a l’article 22, 

apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, mitjançant 

resolució o conveni, de manera motivada, i en el cas que la persona sol·licitant hi manifesti la 

seva conformitat expressa.

Article 5. Mesures de flexibilització en la gestió de les subvencions i els ajuts

1. Els òrgans concedents de subvencions i ajuts atorgats en virtut de l'article 22 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, poden adoptar les mesures de 

flexibilització que considerin adients amb relació a les condicions establertes a les bases 

reguladores i convocatòries del seu àmbit competencial amb la finalitat de donar la viabilitat 

màxima a les actuacions objecte de subvenció o ajut que s'han vist afectades pel context 

generat per la COVID-19 o per les mesures preses per combatre-la.

2. De conformitat amb l’article 54 del Reial decret llei 11/2020 i l’article 5 del Decret llei 

8/2020 i la resta de normativa d’aplicació, els òrgans concedents poden adoptar alguna o 

totes les mesures següents:

a) Ampliació de terminis per a l’execució de l’activitat o projecte objecte de subvenció o 

ajut, i també ampliació del termini de justificació i comprovació d’aquesta execució.

b) Modificació i nova formulació dels projectes.

c) Altres que ajudin a l’acompliment de la finalitat i de l’objecte del projecte.

Article 6. Aplicació de les mesures de flexibilització

1. Amb la finalitat de garantir al màxim l’execució dels projectes, les mesures de flexibilització 

previstes en l’article 5.2 poden ser adoptades pels diferents òrgans competents per a 

l’atorgament de subvencions de conformitat amb la normativa de subvencions i de 

procediment administratiu comú.

En el cas de les subvencions tramitades en virtut de l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, es pot adoptar la mesura directament per l’òrgan 
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competent encara que aquesta no estigui contemplada en les corresponents bases 

reguladores, sempre que la mesura de flexibilització consisteixi en l’ampliació del termini 

d’execució de l’activitat subvencionada i, si s’escau, del termini de justificació i comprovació 

de dita execució. En aquest cas, l’òrgan competent només ha de justificar l’ampliació del 

termini d’execució en l’impossibilitat de realitzar l’activitat subvencionada durant la vigència 

de l’estat d’alarma i en l’insuficient termini que restarà per executar els projectes o les 

activitats un cop finalitzat l’estat d’alarma.

2. Les mesures de flexibilització previstes en l’article 5.2 també es poden adoptar a instància 

de les persones sol·licitants o beneficiàries de les subvencions o ajuts. L’aprovació s’ha de 

realitzar per l'òrgan competent, mitjançant resolució motivada. Aquestes sol·licituds s’han de 

presentar per mitjans electrònics a través del Portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

En cas que l'objecte de la subvenció sigui el finançament de les despeses de funcionament 

d’una entitat i aquesta subvenció s’hagi atorgat en virtut de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions, el termini d'execució establert inicialment no pot 

ser modificat.

3. En el cas d’ampliació dels terminis d’execució, justificació i comprovació aquesta no estarà 

subjecta als requisits d’aixecament de suspensió, previst a l’apartat 4 de la disposició 

addicional tercera del Reial decret 463/2020 i no afectarà a la suspensió dels terminis 

establerts a l’apartat 1 de la citada disposició addicional.

Article 7. Mesures de flexibilització en relació amb expedients de subvencions o 

ajuts en els quals no s’ha acomplert l’objecte i la finalitat com a conseqüència de la 

COVID-19 o de les mesures per combatre-la

1. En els expedients de subvencions o ajuts que ja s’haguessin atorgat en el moment de 

l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020 en virtut dels apartat 1 i 2 de l’article 22 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els quals no s'hagi acomplert

l'objecte i la finalitat com a conseqüència de la COVID-19 o de les mesures preses per 

combatre-la, l'òrgan competent, en funció de les circumstàncies de cada expedient, pot 

aplicar les mesures següents:

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 pot considerar un motiu per aplicar expedients 

de regulació d'ocupació, en relació amb els llocs de treball vinculats a les actuacions 

subvencionades.

No obstant això, si l'objecte de la subvenció és el finançament de les despeses de 

funcionament d'una entitat, en el cas que hagués estat atorgada en virtut de l'article 22.2. 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el termini d'execució 

establert inicialment no pot ser modificat.

b) Compensar les despeses realitzades per les persones beneficiàries per la posada en 

marxa de les activitats destinades directament a l’objecte de la subvenció, encara que 

no s'hagi assolit, total o parcialment, l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut, sempre 

que dites despeses estiguessin previstes inicialment com a despesa subvencionable i 

23 d’abril del 2020 CSV: 888a-63bd-6a2f-2f00



GASETA MUNICIPAL

8
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

formessin part del pressupost del projecte subvencionat. Aquestes despeses s’hauran 

d’acreditar d’acord al que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions.

En cap cas es compensarà, per a cada tipus de despesa, per sobre de la quantitat 

explicitada al pressupost, multiplicada per el percentatge de finançament aprovat.

Es podran finançar els conceptes següents:

1r Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o 

física beneficiària. En cap cas es poden acceptar despeses en concepte de quitances per 

acomiadament o extinció de la relació laboral.

2n Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles, sempre que s’acrediti que 

aquests mitjans no s’han pogut emprar en altres finalitats diferents de l’execució del 

projecte.

3r Assegurances vinculades a l’objecte del projecte, subscrites i vigents durant el període 

de l’estat d’alarma.

4t Despeses per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament 

lligades al desenvolupament de l’activitat o projecte, auditoria del projecte (només en el 

cas que sigui exigida com a justificació d’aquesta subvenció), sempre que s’acrediti que 

aquests mitjans no s’han pogut emprar en altres finalitats diferents de l’execució del 

projecte.

5è Tributs, quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiària.

6è Les despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els 

immobles utilitzats durant l’execució del projecte. No obstant això, el caràcter 

subvencionable de la despesa d’amortització està subjecte a les condicions següents:

− Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.

− Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat 

generalment acceptades.

− Que el cost es refereixi al període subvencionable.

− Altres despeses anàlogues en funció de la convocatòria a la qual s'hagués 

presentat la sol·licitud de subvenció, i del projecte subvencionat.

c) Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del compliment 

de les seves obligacions envers del procediment subvencional, i per tal d'afavorir el 

desenvolupament de les activitats subvencionades.

Article 8. Mesures de flexibilització en relació amb expedients de subvencions o 

ajuts atorgats amb mecanismes de seguiment

En les subvencions atorgades en les quals, segons la seva normativa reguladora, estigui 

prevista l’existència de comissions o altres òrgans de seguiment del projecte amb 

representació municipal, com seria el cas de les gestions cíviques o els convenis de 
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col·laboració, aquest òrgan de seguiment ha de valorar la situació i realitzar una proposta en 

relació amb les mesures de flexibilització, d’acord amb el que s’estableix en el present Decret 

i conforme els tràmits establerts.

Disposició addicional primera. Mesures en relació a la justificació de subvencions

1. En les subvencions el termini de presentació de la justificació de les quals finalitzava 

durant l’any 2020, s’amplia el dit termini fins al 30 de setembre de 2020, en el cas que 

aquest termini fos anterior, i s’amplia el termini de comprovació de la justificació fins el 31 de 

gener de 2021, en virtut de l'article 54.1 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel 

qual s'adopten mesures urgents complementaries en l’àmbit social i econòmic per a fer front 

al COVID-19.

2. De conformitat amb l’apartat 1 anterior, les subvencions atorgades amb càrrec del 

pressupost municipal de 2020 es poden fer efectives si en relació a la justificació 

s’acompleixen els requisits següents:

a) Presentació, per part de la persona beneficiària de la subvenció, en el termini previst 

inicialment o ampliat segons l’apartat 1, de la documentació acreditativa de la 

justificació de les subvencions atorgades amb càrrec al pressupost de 2019.

b) Comprovació de la justificació correcta de les subvencions atorgades amb càrrec al 

pressupost de l’any 2018 o anteriors.

Disposició addicional segona. Mesures de flexibilització en relació a la Convocatòria 

general per a 2020

1. En relació amb la Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis 

de districte i de ciutat per a l'any 2020 que està en desplegament, davant la impossibilitat per 

a moltes de les persones sol·licitants de realitzar l'activitat subvencionada durant l'estat 

d'alarma, s'estableixen les mesures de flexibilització següents:

a) Ampliar el termini d'execució de tots els projectes per un període igual a la durada de 

l'estat d'alarma.

b) Posposar la presentació de la justificació de les subvencions que s'atorguin en 

l'esmentada convocatòria per un període igual a la durada de l'estat d'alarma.

c) Aquells sol·licitants que, malgrat les mesures de flexibilització anteriors, no puguin 

desenvolupar el seu projecte tal com estava previst, a causa de la vigència de l'estat 

d'alarma o les mesures derivades d’aquest, poden modificar o tornar a formular el seu 

projecte fins a deu (10) dies hàbils després de la publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona de la resolució provisional, d’acord amb l’article 61 del Reial 

decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, general de subvencions.

2. Amb efectes exclusius per a la Convocatòria general per a 2020, en matèria del 

procediment de concessió, una vegada l’òrgan competent aprovi la resolució d’atorgament 

23 d’abril del 2020 CSV: 888a-63bd-6a2f-2f00



GASETA MUNICIPAL

10
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

provisional de les subvencions, es pot procedir a efectuar el seu pagament anticipat, com 

avançament a compte, condicionat en tot cas a les eventuals modificacions que es puguin 

derivar de la resolució definitiva i a què les persones beneficiàries compleixin amb els 

requisits per poder obtenir-les, cosa que s’ha de comprovar en la forma que l’òrgan 

concedent estableixi a l’efecte. En el cas que la resolució definitiva impliqui la denegació de la 

subvenció o l’atorgament d’un import inferior, s’ha de reintegrar l’import o l’excés rebut 

anticipadament, de conformitat amb el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 

de subvencions.

L’establert en el paràgraf antecedent s’entén sense perjudici que les persones beneficiàries 

puguin presentar al·legacions a la resolució d’atorgament provisional dintre del termini que 

s’obri a l’efecte, un cop aixecada la suspensió o abans d’aquest aixecament si manifesten la 

seva voluntat expressa de formular-ne. Així mateix, també tenen dret a modificar o adaptar 

el projecte en els termes establerts en les disposicions vigents.

3. Amb efectes exclusius per a la Convocatòria general per a 2020, la quantia de la subvenció 

atorgada pot arribar, sense ultrapassar-lo, fins al 80% de la despesa total del projecte, de 

forma excepcional respecte el que determina l’article 2.5 de la Normativa general reguladora 

de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada per Acord del Plenari del Consell 

Municipal de data 17-12-2010, a causa de la declaració de l’estat d’alarma i les conseqüències 

que se’n deriven.

Disposició addicional tercera. Convocatòries de subvencions per situacions 

estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma, o que siguin 

indispensables per a la protecció i de l’interès general o per al funcionament bàsic 

dels serveis

Les noves convocatòries de subvencions que, de conformitat amb la lletra c de l’article 3.1, 

s’aprovin per situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma, o que 

siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsics dels 

serveis, s’han d’ajustar al criteris següents:

a) En l’acord d’iniciació s’ha de justificar motivadament la necessitat de tramitació dels 

procediments corresponents.

b) En aquestes convocatòries els terminis de tramitació no queden suspesos i es poden 

reduir d’ofici a la meitat per mitjà d’una declaració expressa de la tramitació 

d’urgència, de conformitat amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques.

c) En la regulació de les convocatòries es pot establir que, una vegada l’òrgan competent 

aprovi la resolució d’atorgament provisional de les subvencions, es procedeixi al seu 

pagament anticipat, condicionat a què les persones beneficiàries compleixin amb els 

requisits per poder obtenir-les, cosa que s’ha de comprovar en la forma establerta.

L’establert en el paràgraf antecedent s’entén sense perjudici que les persones 

beneficiàries puguin presentar al·legacions a la resolució d’atorgament provisional, dintre 

del termini que s’obri a l’efecte.
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Disposició final. Eficàcia i publicació

Aquest decret entra en vigor el dia de la seva publicació en la Gaseta Municipal de Barcelona. 

Així mateix, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i també en el 

web municipal i en el de les entitats del sector públic municipal.

Barcelona, 22 d’abril de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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