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2. El 14 de març de 2020, mitjançant Reial Decret 463/2020, es va declarar l’estat
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID 19 i es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus. Entre
aquestes mesures, destaquen el confinament dels ciutadans en els seus domicilis i
la suspensió dels terminis administratius. El reial decret citat va ser prorrogat
posteriorment en diverses ocasions i s’han anat modificant, ampliant i concretant
d’altres mesures en diversos àmbits, tant per part del Govern Espanyol com de la
Generalitat de Catalunya.
3. Per donar resposta a necessitats específiques sorgides durant la pandèmia,
mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3076/20, de
data 30 de març de 2020, es va aprovar la línia de suport municipal per atendre
persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència de la
COVID-19, en el marc del Programa d’ajuts per a emergències municipals. Aquesta
resolució es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 1
d’abril de 2020.
4. Posteriorment, mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 3619/20, de data 14 d’abril de 2020 es va tornar a modificar l’esmentat
programa, en el sentit d’incorporar els consells comarcals com a destinataris de la
nova línia 7 de suport i d’exonerar tots els destinataris de la línia 6 del requisit
d’efectuar la declaració de situació d’emergència com a tràmit previ a la sol·licitud.
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1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en data 30 de gener de
2020, mitjançant acord núm. 29/20, el Programa d’ajuts a emergències municipals,
per donar suport als municipis que hagin de fer front a despeses extraordinàries
derivades de situacions d’emergència succeïdes a partir de l’1 de gener de 2020, i a
conseqüència de les quals calgui reparar de manera urgent uns danys que afecten
l'estabilitat d'edificis i infraestructures, el medi ambient i les àrees naturals, la
seguretat immediata de les persones i, en general, la normal prestació de serveis.
L’anunci d’aquest acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 3 de febrer de 2020.

Data 3-8-2020

“
Fets

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, en sessió de 30 de juliol de 2020, ha aprovat l’acord núm. 332/20, amb el
següent contingut:

B

Modificació del règim del Programa d’ajuts per a emergències municipals (exp.
núm. 2020/0001571)

A

ANUNCI
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8. En aquesta proposta també influeix el fet que amb posterioritat a l’aprovació de
l’esmentada línia 7, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de
28 de maig de 2020, va aprovar el Programa complementari “Cap municipi enrere”,
de suport integral als governs locals contra la COVID-19 (AJG núm. 210/20), que té
per objecte prestar cooperació i assistència econòmica als municipis de la província
per tal que aquests puguin fer front a la situació ocasionada per la pandèmia de la
COVID-19, i que també permet finançar despeses d’atenció a les persones.
9. L’actual termini de sol·licitud es refereix exclusivament a la línia 7. No obstant, la
línia 6, en tant que residual, també pot vehicular sol·licituds per a fer front a la situació
ocasionada per la pandèmia de la COVID-19; la qual cosa aconsella solucionar
aquesta diferència i establir un mateix termini de sol·licitud en ambdues línies quan
el fet causant sigui el mateix.
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7. En aquest sentit, tot i haver expirat la vigència de l’estat d’alarma, degut a què la
crisi sanitària subsisteix, la superació de la qual no ha estat oficialment declarada ni
en l’àmbit nacional, ni en l’internacional, es manté activada la fase d’emergència del
Pla d'actuació del PROCICAT. No obstant això, a conseqüència de les mesures
limitatives de contenció adoptades durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves
pròrrogues successives, es constata una evolució favorable de la contenció de la
pandèmia i de les cadenes de transmissió, raó per la qual es considera oportú
modificar aquest termini de sol·licitud, per evitar que de facto romangui obert de
manera indefinida. El termini que es proposa és el 31 de desembre de 2020, que
proporciona un horitzó temporal suficient per tal que els ens que hagin tingut
despeses les presentin. En tot cas, la línia de suport seria susceptible de reactivarse, si l’evolució de la pandèmia ho aconsellés.
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6. Pel que fa a la línia 7 “Atenció a persones en situació d’especial vulnerabilitat social
com a conseqüència de la COVID-19”, el règim del programa sí estableix un termini
de sol·licitud, que finalitza en tres mesos a partir de l’endemà de la data en què es
declari la desactivació de les fases d’emergència, d’alerta i/o de prealerta del Pla
d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial alt risc.

B

5. Durant aquest temps s’ha atès un gran nombre de consultes relatives al termini
màxim per a presentar sol·licituds d’ajuts a l’empara del programa. El règim, degut
a què va néixer amb vocació de donar resposta de manera indefinida a situacions
d’emergència de diversa índole, no estableix un termini màxim. No obstant, fixar-ne
un proporcionaria seguretat jurídica als ens sol·licitants a l’hora de realitzar el tràmit
i permetria a la Diputació de Barcelona planificar adequadament els recursos que es
requeriran per atendre les situacions, raó per la qual es creu oportú establir un
termini màxim de presentació de les sol·licituds, que es proposa sigui de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la data d’aprovació de la declaració de la situació
d’emergència de l’ens local per a les línies de suport núm. 1 a 6.

A

Aquesta resolució es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
en data 16 d’abril de 2020.

Fonaments de dret
L’apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre de 2019,
i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre
de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per a l’atorgament d’aquest tipus
de subvencions i en conseqüència per a modificar-ne el règim.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. MODIFICAR el Programa d’ajuts per a emergències municipals, aprovat per
acord núm. 29 de la Junta de Govern de 30 de gener de 2020, en el sentit següent:
Article 9. Requisits i estat de les sol·licituds
On diu:
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11. Si bé l’article 17 del règim del programa admet l’ampliació del termini d’execució dels
ajuts, es constata una impossibilitat material que els ens compleixin el requisit previst
de presentar la sol·licitud com a molt tard dos mesos abans del venciment del termini
d’execució, degut a què, quan es produeix la notificació dels ajuts, el termini
d’execució pot haver transcorregut, amb la qual cosa els ens no han disposat de
marge per sol·licitar l’ampliació i aquesta sol·licitud esdevé inevitablement
extemporània. El termini d'execució fixat a l’acte de concessió no és sinó translació
del termini fixat en l'informe tècnic del centre gestor en què es fonamenta, el qual,
en consideració a la naturalesa excepcional i inajornable de les actuacions,
acostuma a establir terminis d’execució curts, a comptar des de la declaració
d’emergència municipal. Tenint en compte tot això, els informes dels centres gestors,
d’una banda, han de fixar uns terminis raonables però ajustats d'execució, coherents
amb el caràcter inajornable de l'actuació, però de l’altra, el règim del programa ha
de permetre complir els requisits formals d’aquest tràmit, sense perjudici de la
valoració que es faci de la sol·licitud d’ampliació; raó per la qual també es proposa
modificar aquest apartat.
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10. Per últim, durant l’estat d’alarma, s’han concedit ajuts a l’empara del referit programa
tot exceptuant la suspensió establerta per la disposició addicional 3a 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 per la COVID-19, per tal de no causar un
perjudici greu al funcionament bàsic dels serveis.

A
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B

1. “Els ens destinataris han de presentar les sol·licituds a través del PMT. La
sol·licitud ha de contenir: [...]”

Àrea de Presidència
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ha de dir:
“Només en els casos d’impossibilitat tècnica per a finalitzar l’actuació en el
termini d’execució establert en l’acte de concessió, l’ens podrà demanar
l’ampliació d’aquest. La sol·licitud s’ha de presentar com a molt tard dos mesos
abans del venciment del termini d’execució i cal que acompanyi documentació
que acrediti la impossibilitat tècnica al·legada. Quan el termini de sol·licitud
referit sigui d’impossible compliment per no haver-se notificat l’ajut amb la
suficient antelació, la sol·licitud s’ha de presentar en el termini màxim d’un
mes des de l’endemà de la referida notificació.”
Segon. MODIFICAR el decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
3076/20, de data 30 de març de 2020, pel qual es crea la línia de suport núm. 7 “Atenció
a persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència de la COVID19”, en el marc del Programa d’ajuts per a emergències municipals, en el sentit següent:
On diu:
“Tercer. ESTABLIR que els requisits i procediments de la línia de suport núm. 7
“Atenció a persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència
de la COVID-19” són els establerts pel referit Programa d’ajuts per a emergències
municipals, amb les següents particularitats:
1. La línia de suport núm. 7 “Atenció a persones en situació d’especial vulnerabilitat
social com a conseqüència de la COVID-19” permet finançar les despeses
extraordinàries que, en l’àmbit de l’atenció a les persones, els ens destinataris
hagin hagut d’assumir com a conseqüència de la situació d’emergència de salut
pública ocasionada per la COVID-19.
2. Són destinataris els municipis, les entitats municipals descentralitzades i les
comarques de la província de Barcelona. Queda exceptuada de la consideració
de destinatària la ciutat de Barcelona en la mesura que, per raó de la seva
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“Només en els casos d’impossibilitat tècnica per a finalitzar l’actuació en el
termini d’execució establert en l’acte de concessió, l’ens podrà demanar
l’ampliació d’aquest. La sol·licitud s’ha de presentar com a molt tard dos mesos
abans del venciment del termini d’execució i cal que acompanyi documentació
que acrediti la impossibilitat tècnica al·legada.”

Data 3-8-2020

On diu:
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Article 17. Ampliació del termini d’execució

B

1. “Els ens destinataris han de presentar les sol·licituds a través del PMT en el
termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la data d’aprovació de
la declaració de la situació d’emergència de l’ens local. La sol·licitud ha
de contenir: [...]”

A

Ha de dir:

Tercer. DECLARAR que la modificació del Programa d’ajuts per a emergències
municipals aprovada en l’acord primer del present dictamen entra en vigor l’endemà de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i DECLARAR que,
en cas que el fet causant de la sol·licitud hagués acabat abans de l’entrada en vigor de
la present modificació, el termini de sol·licitud finalitza en un mes des de l’endemà de la
publicació del present acte.
Quart. ESTABLIR que el termini de sol·licitud per fer front a despeses ocasionades amb
motiu de la COVID-19 que es presentin dins la línia de suport núm. 6 “Altres serveis de
protecció civil” del Programa d’ajuts per a emergències municipals finalitza el 31 de
desembre de 2020, sense perjudici de la possibilitat d'ampliar-lo en funció de l'evolució
de la pandèmia.
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1. La línia de suport núm. 7 “Atenció a persones en situació d’especial vulnerabilitat
social com a conseqüència de la COVID-19” permet finançar les despeses
extraordinàries que, en l’àmbit de l’atenció a les persones, els ens destinataris
hagin hagut d’assumir com a conseqüència de la situació d’emergència de salut
pública ocasionada per la COVID-19.
2. Són destinataris els municipis, les entitats municipals descentralitzades i les
comarques de la província de Barcelona. Queda exceptuada de la consideració
de destinatària la ciutat de Barcelona en la mesura que, per raó de la seva
subjecció a un règim especial, es relaciona amb la Diputació de Barcelona de
forma convencional i bilateral.
3. El període de sol·licitud s’obre al “Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions” (PMT) l’endemà de la publicació de la present resolució en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el 31 de desembre de
2020, sense perjudici de la possibilitat d'ampliar aquest termini en funció
de l'evolució de la pandèmia”.

Data 3-8-2020

“Tercer. ESTABLIR que els requisits i procediments de la línia de suport núm. 7
“Atenció a persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència
de la COVID-19” són els establerts pel referit Programa d’ajuts per a emergències
municipals, amb les següents particularitats:
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Ha de dir:

B

subjecció a un règim especial, es relaciona amb la Diputació de Barcelona de
forma convencional i bilateral.
3. El període de sol·licitud s’obre al “Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions” (PMT) l’endemà de la publicació de la present resolució en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà en el termini de tres
mesos a partir de l’endemà de la data en què es declari la desactivació de les
fases d’emergència, d’alerta i/o de prealerta del Pla d'actuació del PROCICAT
per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial
alt risc.”

A
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Barcelona, 31 de juliol de 2020

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 3-8-2020

CVE 2020021482

Pàg. 6-6

La secretària delegada, Denia Lázaro Ardila
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Sisè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’aprovació
del present dictamen.”

A

Cinquè. APROVAR l’actualització de la fitxa del tràmit de sol·licitud en el marc del
Programa d’ajuts per a emergències municipals, publicada a la Seu Electrònica
Corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”.
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