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DECRET

Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 45/2020/eSEC
 

DECRET DE L’ALCALDIA ESTABLINT  ELS CRITERIS A SEGUIR AMB RELACIÓ ALS 
PROCEDIMENTS DE SUBVENCIONS I AJUTS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUE ES 
DECLARA L’ESTAT D’ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA 
OCASIONADA PEL COVID-19
 
ANTECEDENTS 

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, estableix en les seves disposicions 
addicionals tercera i quarta la suspensió dels termes i dels terminis per a la tramitació dels 
procediments administratius,1 així com la dels terminis relatius a la prescripció i a la caducitat.

No obstant l’anterior, també s’estableix que es podrà continuar amb la tramitació de 
l’expedient quan es consideri convenient per evitar greus perjudicis als drets i interessos de 
les persones interessades i prèvia resolució expressa i motivada de l’òrgan competent.

Per tant, no s’aplicarà la suspensió del procediment ni la dels terminis quan pugui implicar 
perjudicis als drets i interessos de les persones interessades en el procediment i en el cas 
que sigui indispensable per a la protecció de l'interès general, el funcionament dels serveis 
bàsics o que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat 
d’alarma.

Per altra banda, ha estat publicat el Decret llei 8/2020, de 24 de març de 2020, en virtut del 
qual s’estableixen també, mesures de flexibilització en matèria de subvencions i si escau, 
d’ajuts, per tal de pal·liar els efectes de la situació de crisi generada pel COVID-19 o les 
mesures preses per combatre’l.

Atès que les citades disposicions afecten, entre d’altres, als procediments subvencionals i 
d’ajuts, cal establir criteris necessaris per a la gestió dels expedients d’ajuts i subvencions de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el seu sector públic.

1 Veure Consulta de l’Abogacía General del Estado de 20 de març de 2020, sobre la forma en què caldrà procedir 
en el moment en què perdi vigència la suspensió dels terminis previstos pel Reial decret 463/2020. Es determina 
que la menció a interrupció que conté el Reial decret 463/2020 ha d’entendre’s feta a suspensió. Si es fa menció a 
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interrupció, els terminis començarien a comptar de nou i per això cal fer menció a suspensió ja que el còmput dels 
terminis es reprèn un cop aixecada aquesta, acumulant el termini transcorregut des del moment de la suspensió.

Per tot això, RESOLC:

PRIMER.- Disposar que durant el període de l’estat d’alarma poden ser aprovades i 
publicades bases reguladores de subvencions i ajuts d’acord amb les normes següents:

1.- Procediment iniciats a partir de la declaració de l’estat de l’alarma.

Poden ser aprovades i publicades convocatòries de subvencions o ajuts quan sigui necessari 
per evitar greus perjudicis als drets i interessos de les persones interessades; sigui 
indispensable per a la protecció de l'interès general, el funcionament dels serveis bàsics o que 
vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma.

 S’entendrà que els terminis afectats per aquestes convocatòries no queden suspesos.

En tots els casos es valorarà si la suspensió o la continuació de la tramitació serveix per evitar 
greus perjudicis als drets i interessos de les persones interessades; sigui indispensable per a 
la protecció de l'interès general, el funcionament dels serveis bàsics o que vinguin referits a 
situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma. En conseqüència, la 
regla general serà la valoració d’aquests factors per tal de continuar o no la tramitació.

Sempre i quan, en cadascuna de les fases del procediment, tots els beneficiaris estiguin 
identificats, es podrà valorar, per a cada línia de subvenció, la possibilitat de rebre, de forma 
separada, la conformitat de cadascun d’ells, per a l’impuls dels tràmits que els hi afectin 
individualment.

2.- Procediments ja iniciats en el moment de la declaració de l’estat d’alarma

D’acord amb el RD 463/20 queda suspesa la tramitació i els terminis de tots aquells 
procediments subvencionals que es trobin iniciats en el moment de la declaració de l'estat 
d'alarma, pels quals no s’ha realitzat la concessió provisional o definitiva.

No obstant l’òrgan competent en cas que no s’apliqui la suspensió pels motius descrits 
anteriorment  ho acordarà mitjançant resolució motivada.
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3.- Procediments en fase de presentació de sol·licituds

 Per a aquells procediments subvencionals que es trobin iniciats en el moment de la declaració 
d'estat d'alarma, i que es trobin en fase de presentació de sol·licituds -sense que hagi 
acabat el termini de presentació- caldrà tenir en compte el següent:

A) Procediments de concessió en règim de concurrència competitiva: la 
resolució de concessió haurà de contemplar totes les sol·licituds rebudes, incloses 
les que es presentin una vegada hagi conclòs el període de suspensió establert 
durant l'estat d'alarma.

Excepcionalment, en cas que no s’apliqui la suspensió pels motius descrits 
anteriorment, l’òrgan concedent acordarà mitjançant resolució motivada, la instrucció 
i valoració de totes aquelles sol·licituds presentades, amb l’objectiu de resoldre la 
seva concessió. En aquest sentit, s’ha de tenir previst part del pressupost de les 
línies convocades per a fer front a aquelles sol·licituds que puguin presentar-se una 
vegada la declaració de l’estat d’alarma perdi els seus efectes i es reprengui el 
termini per a la presentació de sol·licituds.

B) Procediments de concessió en règim de concurrència no competitiva: 
l’òrgan concedent pot acordar, de manera motivada, la instrucció i valoració de 
totes aquelles sol·licituds presentades, amb l’objectiu de resoldre la seva 
concessió.

C) Procediments de concessió sense concurrència (concessió directa): 
l’òrgan concedent pot acordar la concessió de la subvenció, mitjançant resolució de 
concessió, de manera motivada, i en el cas que el sol·licitant manifesti la seva 
conformitat expressa amb la sol·licitud de subvenció.

4. Procediments en fase d’instrucció pendent de concessió provisional o definitiva

 Per a aquells procediments que en el moment de la declaració de l'estat d'alarma hagués 
conclòs el termini de presentació de sol·licituds, i es trobaven en fase d’instrucció pendent de 
concessió provisional o definitiva, queda suspesa la tramitació i suspesos els terminis de 
resolució i notificació.

En cas que no s’apliqui la suspensió pels motius descrits anteriorment, l’òrgan concedent ho 
acordarà mitjançant resolució motivada.

Quan la concessió provisional o definitiva depengui d'actuacions per part dels interessats 
(esmenes o al·legacions), els terminis quedaran suspesos excepte que aquests manifestin el 
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contrari. S’entendrà que ho manifesten en el cas que presentin les esmenes o al·legacions 
corresponents.

5. Procediments en fase de presentació d’esmenes o al·legacions a la resolució de 
concessió provisional

Els terminis per presentar esmenes o realitzar al·legacions a la resolució de concessió 
provisional s’entenen suspesos sempre i quan l’interessat no manifesti el contrari. S‘entendrà 
que manifesta el contrari en el cas que presenti al·legacions o esmenes per part de 
l’interessat.

En el cas que la suspensió dels terminis per a presentar esmenes o realitzar al·legacions a la 
resolució de concessió provisional pugui causar greus perjudicis en els drets dels interessats 
s’han de realitzar les actuacions necessàries per tal que el beneficiari tingui l’opció de 
manifestar el seu interès en què continuï la tramitació de la concessió. Aquestes actuacions 
han de constar acreditades en l’expedient.

6. Procediments en fase de justificació de la subvenció

Queden suspesos els terminis de presentació de la justificació de les subvencions o ajuts 
sempre i quan no s’acordi, de forma motivada per part de l'òrgan concedent, que concorren 
els motius esmentats anteriors i les persones interessades manifestin de forma expressa la 
seva conformitat.

S'entendrà que la persona interessada està conforme amb la no aplicació de la suspensió en 
el cas que es presentin els comptes justificatius d’acord amb el que estableixin les bases 
reguladores, convocatòria o acte de concessió.

Quan s'apreciï algun dels motius citats anteriorment, l’òrgan concedent podrà acordar, de 
manera motivada, modificar les bases reguladores, aprovades per ordre de l'òrgan 
competent, o les convocatòries, aprovades per resolució, així com les resolucions de 
concessió o convenis en el cas de les subvencions sense concurrència, amb relació als 
extrems següents:

 Increment de bestretes fins a un 90%.
 Ampliació de terminis per a realitzar l'activitat o acomplir l'objecte o 

finalitat de la subvenció o l’ajut.

 Modificació de les actuacions subvencionades. Es tindran en compte 
les despeses efectivament realitzades pel beneficiari fins o durant el 
termini de l'estat d'alarma, i s’adaptaran l’objecte, finalitat o actuacions 
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que no s’hagin assolit total o parcialment amb motiu de l’estat d’alarma.
 Declarar la tramitació d’urgència per raons d’interès públic dels 

tràmits del procediment subvencional, reduint-se els tràmits del 
procediment ordinari a la meitat, excepte els relatius a la presentació de 
sol·licituds i recursos.

D’acord amb el que estableix l’article 5 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, les 
modificacions esmentades només es podran destinar a fer front a les despeses 
realment incorregudes i no podran suposar un enriquiment dels beneficiaris de les 
subvencions o ajuts. Segons aquest criteri els beneficiaris no poden tramitar expedients 
de regulació d’ocupació en relació als llocs de treball vinculats a les actuacions 
subvencionades, extrem que haurà de quedar acreditat en l’expedient. Se n’exceptuen 
els expedients de regulació temporal d’ocupació.

SEGON.- Comunicar el present acord a tots els caps de serveis, al portal web i a tots els 
interessats, i es donarà compte al proper ple que es celebri.

TERCER.- PEUS DE RECURSOS

“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu interposar 
els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini 
d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva 
data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació.

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els 
jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no 
ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


Document electrònic
Número de validació: 13070504132156617210 

  Secretaria General

  

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la 
següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 
465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició Addicional   8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar  recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i 
arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia hàbil següent a  la data de la finalització del estat 
d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i 
executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació.

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 463/20 de declaració d’estat 
d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que 
aquest estat finalitzi.

En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març  de declaració de l’estat d’alarma, 
els terminis per a presentar recurs de reposició començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.
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