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INFORME JUSTIFICATIU 

 

OBJECTE 

La voluntat d’aquest informe és justificar la tramitació i aprovació d’una norma en què 
les persones físiques que es presentin a convocatòries de subvencions en què 
competeixin i concorrin amb persones jurídiques estiguin obligades a relacionar-se 
electrònicament amb l’Ajuntament de Barcelona o organismes dependents.  

Aquesta justificació es fonamenta en què aquestes persones físiques posseeixen la 
capacitat econòmica, tècnica i dedicació especial suficient per a per a competir amb 
persones jurídiques i es poden considerar dins dels col·lectius regulats a l’article 14.3 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú i per tant tenen 
accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris per a relacionar-se 
electrònicament amb l’Administració. 

CONVOCATÒRIES D’ESTUDI1 

Com a base per a aquest informe es prenen les convocatòries, de l’exercici 2019 i 
2020, atorgades mitjançant concurrència competitiva en què els sol·licitants poden ser 
persones físiques i jurídiques. En aquest informe quan ens referim a aquestes 
subvencions parlarem de subvencions o convocatòries i no pel nom o tipologia de 
cadascuna de la llista. 

Exercici 2019 

21 Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a la promoció i reforç de 
l'economia social i solidària 2019. 

31 Subvencions per a l'impuls socioeconòmic del territori 2019. 

51 Subvencions de l'any 2019 per a la transformació digital del comerç de 
Barcelona. 

61 Subvencions 2019 per dur a terme projectes puntuals: artístics, literaris, 
tecnològics o de qualsevol disciplina cultural, d’interès per a la ciutat. 

62 Subvencions per a persones empresàries individuals i microempreses per tal 
d’afavorir la continuïtat empresarial 2019. 

72 Ajuts sobre l’import equivalent a la quota líquida de l'impost sobre béns 
immobles corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o comerç cultural 
de caràcter privat, 2019. 

102 Convocatòria per la rehabilitació d’espais privats de creació, experimentació i 
difusió cultural, llibreries i sales de cinema. 

                                                
1 Les dades han estat extretes del SAP RMP producció a l’octubre de 2021. 
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104 Subvencions de l'Institut de Cultura de Barcelona destinades a inversions en 
tecnologies de la informació i la comunicació per a la realització de projectes 
d’experimentació i innovació, per a l’any 2019. 

Exercici 2020 

22 Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a la promoció i reforç de 
l'economia social i solidària 2020. 

25 Subvencions per a l'impuls socioeconòmic del territori 2020. 

41 Rebaixa lloguers locals comercials a activitats afectades per el covid-19. 

42 Transformació Digital del Comerç 2020. 

45 Convocatòria extraordinària efectes Covid-19 projectes culturals 2020. 

53 Convocatòria d'ajuts a l'IBI Cultural 2020. 

61 Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la de la Precarietat a 
Barcelona 2016-2024. 

64 Convocatòria Inversions per adaptar espais culturals a les mesures Covid-19. 

81 Premis Barcelona 2020. 

FONAMENT JURÍDIC 

Article 14.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, “Les persones físiques poden escollir en 
tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus 
drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a 
relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El 
mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques pot 
ser modificat per aquella en qualsevol moment”.  

Article 14.3 de la Llei 39/2015 “Reglamentàriament, les administracions poden establir 
l'obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats 
procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva 
capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat 
que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.” 
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JUSTIFICACIÓ 

Primer. Avantatges de la presentació telemàtica. 

La presentació telemàtica de sol•licituds front a la presentació presencial té avantatges 
en la tramitació de la convocatòria de subvencions, que serien els següents: 

En primer lloc redueix el temps de revisió de la sol•licitud, en tant en quant la mateixa 
és visible de forma immediata i no cal esperar a la recepció de la documentació de 
cada sol•licitud des dels diferents registres als òrgans gestors corresponents de la 
convocatòria. 

En segon lloc, la presentació telemàtica de les sol•licituds també permet la recuperació 
de les dades bàsiques de la sol•licitud introduïdes pel sol•licitant en el portal de tràmits, 
amb l'estalvi d'errors pel coneixement del projecte, i l'estalvi de temps que suposa als 
equips administratius municipals que després havien d'introduir la citada informació en 
l'aplicació informàtica. 

En tercer lloc, produeix un estalvi econòmic a l'Ajuntament, pel fet que no cal 
contractar un servei especialitzat i homologat d'escaneig de les sol·licituds 
presentades presencialment, degut a que la tramitació de les convocatòries es fa a 
traves d'una aplicació informàtica telemàtica (SAP-RMP). També es produirà un estalvi 
pel fet que a les OACs no caldrà fer un l’atenció a aquestes sol·licituds. 

Segon. Estudi de les sol·licituds de persones físiques en relació al total de 
sol·licituds 

A les següents taules s’observen les dades de recompte de les persones físiques i 
jurídiques que presenten sol·licitud a cada subvenció i per exercici (2019 i 2020) amb 
el corresponent gràfic de barres. D’aquestes dades s’extreu que només a dues 
convocatòries les persones físiques superen a les persones jurídiques, la 62 de 
l’exercici 2019 i la 81 de l’exercici 2020 (marcades amb una fletxa). 

A les taules següents es detalla el percentatge de sol•licituds de persones físiques i 
persones jurídiques per cada convocatòria i exercici. Aquestes taules s’acompanyen 
de gràfic circular que permet observar de manera clara la diferent proporció entre les 
persones físiques i jurídiques. I es pot observar que de les dues convocatòries en què 
les persones jurídiques superen només la 81 de l’exercici 2020 supera el 75% i la 
majoria (12 convocatòries) estan per sota del 25%. 
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En els gràfics circulars es pot observar la diferència entre quantitat de persones 
físiques i jurídiques entre exercicis i s’observa que en el 2020 les persones físiques 
superen a les jurídiques, no obstant, si es treu de la gràfica els Premis Barcelona 2020 
(convocatòria 81) s’observa com la gràfica s’assimila a la del 2019.i el percentatge de 
persones físiques sol·licitant baixa considerablement. El pes d’aquests Premis 
Barcelona 2020 es trasllada també si es miren els dos exercicis conjuntament (gràfica 
dels dos exercicis).  
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En conclusió, tot i que del conjunt dels exercicis, les sol·licituds de persones jurídiques 
superen a les físiques hi ha convocatòries com Premis Barcelona que té un pes 
important en quan a sol·licituds de persones físiques, per tant cal estudiar quina forma 
de presentació es realitza per a poder veure l’impacte que suposaria aquesta proposta 
de Reglament. 

Tercer. Estudi de la presentació telemàtica i presencial en el conjunt de les 
sol·licituds. 

Com es pot observar a les taules següents la presentació presencial en el conjunt de 
les sol·licituds és molt interior a la telemàtica i evoluciona a la baixa tal i com demostra 
les dades diferents entre 2019 i 2020, tot i tenint en compte la convocatòria 81 del 
2020 en què hi ha un alt percentatge de persones físiques. 
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En conclusió, les presentacions telemàtiques del total de sol·licituds superen en 
escreix a les presencials i evoluciona a l’alta en els anys, així l’any 2019 sol·licituds 
presentades de forma telemàtica van ser un 87,18% i l’exercici 2020 d’un3,9%  Per 
tant, l’impacte de la nova reglamentació no seria gaire important en el total de 
sol·licituds. No obstant, cal estudiar l’impacte de la normativa proposada en el grup de 
persones físiques. 

Quart. Estudi de la presentació presencial i telemàtica de les sol·licituds de les 
persones físiques. 

A les taules i gràfics següents es veu l’impacte de la presentació telemàtica en les 
persones físiques en relació a la presentació presencial i ens les dos exercicis. Com 
s’observa la presentació telemàtica és la majoritària en gairebé totes les subvencions 
excepte en la 72 (presentació presencial supera a la telemàtica) i la 102 (s’igualen tots 
dos tipus de presentacions). A l’exercici 2020 i a totes les convocatòries la presentació 
telemàtica supera presencial, es destaca la convocatòria 81 amb un 96,37 % de 
telemàtica. A més, a les taules es veu com evoluciona la forma de presentació en què 
cada cop més persones físiques estrien la forma telemàtica a la presencial. 
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Per a acabar d’estudiar l’evolució de la presentació telemàtica de sol·licituds es 
comparen les convocatòries que es repeteixen entre els dos exercicis i com es pot 
veure en totes disminueix la presentació presencial i en la convocatòria 72 del 2019 
que és la 53 del 2020 el percentatge passa de ser la forma telemàtica la minoritària al 
2019 a majoritària el 2020. 
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Per tant, es conclou que l’evolució demostra que cada vegada la presentació 
telemàtica té més pes i que les persones físiques sol·licitant en la seva majoria 
prefereixen la presentació telemàtica a la presencial i que la presencial tendeix a 
desaparèixer. 

Cinquè. Estudi número de dones i homes persona física que es presenten a les 
convocatòries en relació al total de presentació de sol·licituds. 

A les taules i gràfics es presenten el total de dones que es presenten en les 
convocatòries dels diferents exercicis, s’observa que del total de 5775 sol·licituds 
només 1376 són dones persona física, tornant-se a detectar l’impacte de les 
sol·licituds de la convocatòria 81 en les dades del 2020 i per tant en les dades dels dos 
exercicis. 

 

  

Total 
sol·licituds

Altres 
sol·licituds

Dones Homes

Sol·licituds 
2019

1264 1066 112 86

Sol·licituds 
2020

4511 2053 1264 1194

Total 2019 i 
2020

5775 3119 1376 1280
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Sisè. Estudi número de dones i d’homes que es presenten a les convocatòries 
en relació al número de persones físiques. 

A les taules es presenten les dades segregades entre homes i dones que presenten 
sol·licitud de subvenció a les diferents convocatòries i s’observa que està a prop del 
50% per tant en aquest sentit no es considera significatiu la diferencia entre els dos 
sexes. 
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Setè. Estudi de de la presentació presencial de sol·licituds de les dones i els 
homes persona física. 

A les taules i gràfics es detallen les detalla la forma de presentació de les sol·licituds 
de les persones físiques per sexes, convocatòries i exercicis. S’observa que tan en 
dones com en homes la presentació presencial és molt petita i no significativa en 
relació al total de sol·licituds i encara que s’observa més convocatòries en què la 
presentació telemàtica de les dones és menor que la dels homes però la quantitat total 
de sol·licituds és tan minsa que no es considera important,  

Observant el total de sol·licituds dels dos exercicis i per tant del total d’exercicis el 
percentatge de dones amb sol·licituds presencial és major que els d’home però 
propera al 50%. 

S’observa que a cinc convocatòries 2019 i el mateix número al 2020 les dones 
persona física presenta sol·licitud de manera presencial i el total de sol·licituds 
d’aquest tipus és de 32 i 63 respectivament, per tant no és significatiu i l’obligació de la 
presentació telemàtica a aquest col·lectiu tindria poc impacte o nul en les 
convocatòries. 
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Són 179 sol·licituds presencials de persones físiques sobre el total des sol·licituds de 
persones físiques o sobre el total de sol·licituds de tot tipus de sol·licitants és una 
mostra tan “minsa” que no és gens significativa, com s’ha dit en l’apartat setè d’aquest 
informe, més enllà que tots dos col·lectius tenen una presentació presencial propera al 
50%, essent el percentatge de dones una mica superior al d’homes com també ho és 
el % en la població catalana (51% en aquests dos anys2) 

Vuitè. Estudi del percentatge de sol·licituds de dones i homes persona física 
presencial en altres presentacions de sol·licituds. 

A la taula següent es detecta quina importància relativa té les sol·licituds presentades 
per persones físiques dones i presencialment i s’observa que la quantitat d’aquest 
tipus de sol·licitant de subvenció és molt petit. 

 

  

 

                                                
2 https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10328&col=1 
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En conclusió el número de dones i d’homes que presenten de forma presencial la 
sol·licitud és molt baix als dos exercicis i l’impacte del Reglament que es proposa serà 
molt baix en el col·lectiu de dones i d’homes. 

Novè. Estudi de la capacitat econòmica. 

De les bases de dades recollides en full de càlcul del SAP RMP producció s’analitza 
la Despesa total projecte i l’Import Sol·licitat de les subvencions següents. No 
s’inclouen les dades de les convocatòries 72 del 2019 i 41 i 53 del 2020 ja que no 
s’han recollit en el full extret del SAP3 ni les dades en què l’import sol·licitat era major 
al cost total del projecte. A la següent taula es veuen les sol·licituds analitzades en 
aquest apartat. 

 

                                                
3 Al full extret del SAP a vegades tampoc es registren dades concretes dels sol·licitants. 

Exercici 2019

Convocatòries Recompte de 
Persona 

Persones físiques Persones físques 
presencials dones

Persones físques 
presencials homes

21 401 23 3 5

31 425 84 19 11

51 96 38 4 2

61 82 5 3 1

62 33 19

102 30 1 1

104 45 3 1

Total general 1112 173 29 21
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A les taules següents s’observa que la despesa total del projecte és major en les 
persones físiques amb presentació presencial i també si es consideren les dones 
persones físiques presencial, a excepció de l’exercici 2020. I que la mitjana està entre 
13.135,49 € i 36.860,21 € en les persones físiques amb presentació presencial i entre 
13.622,37 € i 34.003,04 € en les dones, persona física i presentació telemàtica. Per 
tant, els projectes tenen la suficient envergadura com per a tenir la suficient capacitat 
econòmica per a tenir els mitjans electrònics necessaris per a la presentació telemàtica 
de les subvencions. 

 

 
A les taules següents es representa la importància relativa de la mitjana de la despesa 
total del projecte i la mitjana de l’import sol·licitat. Per a la seva determinació s’ha 
realitzat el percentatge entre l’import sol·licitat i la despesa total del projecte per cada 
sol·licitud i d’aquí s’extreu la mitjana que apareix a les taules següents. De l’anàlisi 

Exercici 2020

Convocatòries Recompte de Persona 
física/jurídica

Persones físiques Persones físques 
presencials dones

Persones físques 
presencials homes

22 219 24 2

25 417 103 12 10

42 472 148 3 3

45 364 47 7 4

61 80 2

64 50 3 1

81 2133 1741 37 30

Total general 3735 2068 59 50

Exercici 2019 Mitjana de Despesa total projecte 

Convocatòria Persones físiques i 
jurídiques Persones jurídiques Persones físiques Persones físiques 

telemàtica
Persones físiques 

presencial
Persones físiques 
presencial dones

Persones físiques 
presencial homes

21 17.523,00 €                16.805,33 €                29.317,70 €                37.891,67 €                13.241,50 €                8.687,33 €                  15.974,00 €                

31 53.280,04 €                53.316,84 €                53.130,65 €                53.458,30 €                52.540,89 €                45.422,80 €                64.835,78 €                

51 4.552,95 €                  5.360,93 €                  3.319,72 €                  3.041,24 €                  4.805,00 €                  5.116,25 €                  4.182,50 €                  

61 18.610,90 €                17.196,44 €                40.393,60 €                92.100,00 €                27.467,00 €                25.509,33 €                33.340,00 €                

62 35.348,86 €                45.968,65 €                27.523,75 €                27.523,75 €                

102 28.631,32 €                29.201,60 €                12.092,99 €                12.092,99 €                12.092,99 €                

104 12.726,69 €                12.675,79 €                13.439,16 €                15.128,25 €                10.061,00 €                10.061,00 €                

Total general 30.784,24 €                30.022,69 €                34.917,69 €                34.128,05 €                36.860,21 €                34.003,04 €                40.805,84 €                

Exercici 2020 Mitjana de Despesa total projecte 

Convocatòria Persones físiques i 
jurídiques Persones jurídiques Perones físiques Persones fisiques 

telemàtica
Persones físiques 

presencial
Persones físiques 
presencial dones

Persones físiques 
presencial homes

22                 19.959,41 €                 20.350,63 €                 16.780,79 €                 15.935,87 €                 26.075,00 €                 26.075,00 € 

25                 46.715,65 €                 47.232,74 €                 45.139,29 €                 43.665,77 €                 50.564,50 €                 41.958,34 €                 60.891,90 € 

42                   9.423,85 €                 11.087,49 €                   5.781,81 €                   5.783,51 €                   5.741,53 €                   4.814,31 €                   6.668,74 € 

45               100.837,87 €               112.061,63 €                 25.137,21 €                 23.998,92 €                 28.862,50 €                 22.826,01 €                 39.426,35 € 

61                 38.160,90 €                 38.844,51 €                 11.500,00 €                 11.500,00 € 

64                   8.976,64 €                   9.056,49 €                   7.725,69 €                 11.473,53 €                      230,00 €                      230,00 € 

81                   6.821,38 €                   7.948,98 €                   6.567,49 €                   6.568,70 €                   6.537,31 €                   6.648,65 €                   6.400,00 € 

Total general                 22.237,29 €                 38.684,38 €                   8.979,41 €                   8.481,21 €                 17.933,36 €                 15.656,36 €                 20.620,21 € 
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s’ha extret la convocatòria 81 de 2020 doncs a les dades no apareix el cost total del 
projecte. 

 

 
Finalment, s’analitza quin és el número de persones físiques dona o home i el número 
de persones físiques presencial home o dona que presenten una relació import 
sol·licitat i despesa total del projecte major que la mitjana de la mateixa relació del total 
de sol·licituds. Com s’observa a les taules en número aquestes sol·licituds són molt 
poques i representen un percentatge de persones físiques dones o homes del 2 % o 
inferior per tant no es considera significatiu. 

 

 

Exercici 2019 Mitjana del percentatge de l' Import Sol·licitat per Despesa total del projecte

Convocatòria Persones físiques i 
jurídiques Persones jurídiques Persones físiques Persones físiques 

presencial
Persones físiques 
presencial dones

Persones físiques 
presencial homes

21 68% 68% 69% 74% 76% 73%

31 74% 74% 74% 73% 76% 67%

51 44% 41% 49% 38% 39% 36%

61 49% 48% 59% 62% 50% 100%

62 22% 16% 27%

102 51% 52% 34% 34% 34%

104 67% 67% 72% 71% 71%

Total general 65% 66% 62% 67% 68% 66%

Exercici 2020 Mitjana del percentatge de l' Import Sol·licitat per Despesa total del projecte

Convocatòria Persones físiques i 
jurídiques Persones jurídiques Perones físiques Persones físiques 

presencial
Persones físiques 
presencial dones

Persones físiques 
presencial homes

22 66% 66% 63% 48% 48%

25 74% 74% 75% 76% 82% 68%

42 50% 49% 51% 49% 50% 48%

45 48% 45% 66% 75% 81% 64%

61 45% 45% 50%

64 51% 50% 64% 100% 100%

Total general 58% 57% 62% 71% 77% 64%

Exercici 2019

Convocatòries Total de sol·licituds Persones físiques Persones físques 
presencials dones

Persones físques 
presencials homes

21 401 19 3 4

31 425 60 14 4

51 96 31 2

61 82 4 3 1

62 33 9

102 30

104 45 3 1

Total general 1112 126 22 10

Número de persones amb relació Import sol·licitat - Despesa total 
del projecte major que la mitjana del total de sol·licituds
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Desè. Estudi de la capacitat tècnica 

Les persones físiques que es presenten en aquestes convocatòries han de tenir la 
suficient capacitat tècnica per a competir amb altres persones físiques o jurídiques i 
estar valorades de manera que obtinguin la subvenció, per tant han de tenir capacitats 
suficients per a poder competir amb les persones jurídiques. 

Onzè. Impacte pressupostari4. 
L’obligació de relacionar-se telemàticament amb l’Ajuntament de Barcelona per a 
subvencions en què concorrin de manera competitiva persones físiques i jurídiques té 
avantatges en la tramitació de la convocatòria de les subvencions, com l’estalvi 
econòmic a l'Ajuntament pel fet que a les OACs no caldrà que es faci atenció a 
aquestes persones, ni reforços puntuals els últims dies de presentació de sol·licituds 
en què s’espera una entrada major de les mateixes. 

S’hauria d’afegir el nombre d’hores de dedicació del personal de revisió de la 
documentació presencial, tant de les OACs com dels departaments de recursos interns 
o administració receptors de la documentació física, per la seva redistribució a l’òrgan 
gestor competent, qui haurà de fer l’arxiu de la mateixa. El detall seria el següent: 

 Pel que fa la dedicació de les OACs en atenció a les 338 sol·licituds 
presencials de les convocatòries de l’estudi s’estima en uns 1.757,60 € euros. 

 Pel que fa a la dedicació dels departaments de recursos interns i/o 
administració es podria estimar en un import un 50% superior a l’anterior, ja 
que el temps de revisió inicial i arxiu final de la documentació, requereix dos 
moments diferents en el temps i es pot estimar un temps de dedicació en 
conjunt un 50% superior al de registre en una OAC que es fa en un únic tràmit. 
Així doncs s’estima al voltant de 2.634,45 €. 

A més, no cal fer cap adaptació dels sistemes informàtics de gestió de subvenció atès 
que la presentació telemàtica de sol·licituds de subvencions ja era una realitat a les 

                                                
4 Les dades econòmiques d’aquest apartat són una estimació a partir de dades reals de 2019. 

Exercici 2020

Convocatòries Total de sol·licituds Persones físiques Persones físques 
presencials dones

Persones físques 
presencials homes

22 219 17 1

25 417 82 11 6

42 472 18 0 0

45 364 37 7 3

61 80 2

64 50 1 1

Total general 1602 157 18 11

Número de persones amb relació Import sol·licitat - Despesa total 
del projecte major que la mitjana del total de sol·licituds








