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DECRET D’ALCALDIA

Expedient: 31/2020/ALTSOC
Procedència: Participació Ciutadana

A Montcada i Reixac,

En data 31 d’octubre de 2019, es van aprovar en Ple municipal les Bases Reguladores 
de les subvencions a entitats per a l’exercici 2020. L’anunci de la convocatòria es va 
publicar al BOPB el dia  5/11/2019, i a partir d’aquesta es va obrir el termini d’un mes 
per a la presentació de sol·licituds de subvencions per part de les entitats.

Durant el mes de febrer 2020 la Comissió avaluadora de convenis i subvencions va 
consensuar l’import i els projectes i activitats a subvencionar a cada entitat d’acord 
amb les sol·licituds presentades.

Atès que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, que va declarar l’estat d’alarma, 
preveu en la seva disposició addicional tercera, que mentre duri la vigència de l’estat 
d’alarma, se suspenen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats 
del sector públic;

Atès que l’expedient per a l’aprovació en Junta de Govern Local de la concessió de 
subvencions, va quedar aturat al declarar-se l’estat d’alarma per la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19;

Atès que el 25 de març de 2020, es va publicar 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;

Atès que l’article 5 d’aquest Decret llei recull les possibles mesures a adoptar en 
l’àmbit de les subvencions per pal·liar els efectes desfavorables provocats per la 
situació de confinament;

Atès que les entitats han vist reduïda dràsticament la consecució dels objectius i les 
actuacions que s’havien plantejat inicialment, en el moment de presentar la sol·licitud 
de subvenció;  
Vista la proposta presentada.

Aquesta Alcaldia RESOL:

ÚNIC. APROVAR, a l’empara de l’article 5 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, les 
mesures proposades per la Comissió Avaluadora de Convenis i Subvencions en els 
termes següents:

1. Permetre que les entitats puguin adaptar l’objecte i finalitat del projecte o modificar 
les actuacions que siguin necessàries amb motiu de la situació de l’estat d’alarma
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2. Obrir un termini de 10 dies naturals per a la presentació de la modificació dels 
projectes, a comptar des de la notificació d’aquesta resolució per tal que siguin validats 
per la Comissió Avaluadora de Convenis i Subvencions

3. Els canvis o adaptacions dels projectes s’hauran d’adequar als possibles supòsits 
recollits a l’annex 1, que permeten a les entitats un canvi o variació dels projectes 
inicialment presentats

4. Les entitats que no tinguin necessitat de modificar els seus projectes o activitats 
també ho hauran de comunicar expressament a l’Ajuntament.

5. Admetre per al seu finançament, les despeses efectuades i realitzades per les 
entitats encara que no s’hagi assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la 
subvenció, d’acord amb l’establert per l’article 5.2 del Decret llei 8/2020, de 24 de 
març.

ANNEX 1 

Possibles actuacions d’adaptació de les subvencions atorgades (anualitat 2020)

- Efectuar modificacions de projectes per tal que algunes de les seves activitats es 
puguin focalitzar en l’atenció de necessitats noves sorgides a causa de l’epidèmia de 
Covid19,

- Imputar despeses fixes de manteniment i d’estructura en el període que l’entitat hagi 
aturat l’activitat ordinària.

-  En el cas de cursos o tallers, es permet una disminució del nombre de beneficiaris 
de l’acció mantenint la contractació dels mateixos professionals i despeses de 
manteniment. Justificar la disminució dels indicadors i resultats reals respecte els 
esperats sense que impliqui una disminució de la subvenció.

- Transformar les actuacions presencials del projecte en actuacions online amb 
objectius similars. 

- Efectuar despeses en material sanitari o de protecció individual (mascaretes, bates, 
pantalles, ulleres...) necessàries per dur a terme el projecte o activitats.

- Efectuar despeses en materials i infraestructures necessàries per adaptar els 
projectes a la nova situació. 

- Substituir per projectes innovadors part de les actuacions que no es puguin realitzar 
amb motiu de l’estat d’alarma

- Qualsevol altra actuació no prevista en els paràgrafs anteriors i que contribueixi al 
compliment de la finalitat establerta per aquest Decret

- En les subvencions esportives per a la finalitat de competició i promoció esportiva, 
excepcionalment, aquest any 2020 a causa de la incidència de la Covid-19 en la gestió 
de les entitats esportives, a més de les actuacions indicades als apartats anteriors, 
també es podran acceptar com a conceptes de justificació les despeses que les 
entitats hagin realitzat en material esportiu i/o equipacions, o altres conceptes 
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relacionats amb despeses d'adequació a les mesures de protecció contra la COVID-
19.  

Signat a Montcada i Reixac en la data que consta a l’encapçalament.

Ho mana i signa l’Alcaldia
Dono fe i prenc raó. Art.3.2 RD 128/2018
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