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Modificació de convocatòries de subvencions de la Diputació de
Tarragona per a l'ampliació dels terminis de presentació de justificació

FETS
La malaltia del coronavirus, COVID-19, ha estat declarada per l’Organització
Mundial de la Salut, el passat 30 de gener de 2020, com a una emergència de
salut pública d’abast internacional que feia necessària l’adopció de mesures
orientades a la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans als efectes de
contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.
Per decret de la Presidenta núm. 2020-0000877, de 13 de març de 2020, es
van adoptar mesures excepcionals en matèria de subvencions en execució del
Pla de contingència davant la pandèmia de Coronavirus COVID-19, aprovat per
decret de la Presidenta núm. 2020-0000826, d’11 de març de 2020. Entre d’
altres mesures, es van ampliar fins el 30 d’abril de 2020 tots els terminis
vigents a la data d’efectivitat de la resolució de presentació de documentació
justificativa de subvencions concedides pels òrgans de govern de la Diputació.
En data 14 de març de 2020, es va aprovar el Reial decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis
sanitària ocasionada pel COVID-19. Aquesta declaració ha estat prorrogada
fins el dia 12 d’abril, amb l’autorització expressa del Congrés dels Diputats del
dia 25 de març. La disposició addicional tercera d’aquesta norma (en la
redacció donada per l’RD 465/2020, de 17 de març, suspèn amb caràcter
general tots els termes i terminis de tramitació administrativa, a l’hora que
preveu així mateix determinades excepcions, l’aplicació de les quals requereix
la resolució motivada expressa de l’òrgan competent.
Posteriorment, l’article 5 del 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
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transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures
complementàries, va establir la competència dels òrgans concedents de
subvencions i ajuts per 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.
Finalment, l’article 54 de l’RDL 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, habilita expressament la modificació de les convocatòries de
subvencions en procediments de concurrència competitiva, que ja s’haguessin
atorgat en el moment de l’entrada en vigor de l’RD 463/2020, de 14 de març,
per ampliar els terminis de justificació de l’execució de les activitats
subvencionades justificant la insuficiència del termini durant la vigència de la
declaració de l’estat d’alarma.
A dia d’avui, autoritzada pel Congrés dels Diputats, en sessió de 9 d’abril de
2020, la pròrroga de l’estat d’alarma fins el proper 26 d’abril, és obvi que els
terminis de justificació inicialment previstos en les convocatòries reguladores
dels procediments de concessió en règim de concurrència competitiva estan
afectats per la declaració de l’estat d’alarma i resulten insuficients als
beneficiaris per a complir les obligacions establertes.
Per tant, és necessari ampliar els terminis de presentació de la documentació
justificativa de subvencions concedides pels òrgans de la Diputació en exercicis
anteriors tal i com estan establerts en les respectives convocatòries
reguladores, a fi de garantir i assegurar al màxim les possibilitats tècniques i
materials de tots els beneficiaris de poder complir amb aquest tràmit amb
regularitat i seguretat, especialment en aquells casos que s’estableix la
presentació de la documentació en suport paper a les oficines de registre de la
Diputació de Tarragona o per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.3 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.

FONAMENTS DE DRET
- Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
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- Resolució de 9 d’abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’
ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
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- Article 54 de l’RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID19.
- Article 5 del 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.
- Article 10 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i
article 9 de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic del sector públic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Per tot això, RESOLC:
Primer.- Avocar per aquest acte la competència delegada a la Junta de Govern
mitjançant resolució de la Presidència núm. 2019-0003370, de 14 d’agost de
2019.
Segon.- Modificar les convocatòries de subvencions que s’indiquen tot seguit i
ampliar els terminis de justificació establerts fins a 31 de març de 2020 en els
termes «un mes després de la finalització de la declaració de l’estat d’alarma»:
- SAM - Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions
destinades al finançament d’actuacions de vigilància dels usuaris de les
platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús, exercici
2019 (BOP de Tarragona d’1 d’abril de 2019, inserció 2019-02965)
Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la
gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes
(artròpodes i rosegadors), gestió de gossos i gats abandonats, control de
la mosca negra, el mosquit tigre, els mosquits de les zones d'arrossars i
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zones humides al voltant dels nuclis urbans i urbanitzats del Delta de
l'Ebre i la vespa asiàtica, exercici 2019 (BOP de Tarragona d’1 d’abril de
2019, inserció 2019-03011)
Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per
actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la
millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, exercici 2019 (BOP de
Tarragona d’1 d’abril de 2019, inserció 2019-03014)
Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions
destinades a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics, i que
tinguin com a prioritat donar servei als ens locals en la recollida d’animals
abandonats, l'àmbit de les quals sigui el Camp de Tarragona i les Terres
de l'Ebre, exercici 2019 (BOP de Tarragona d’1 d’abril de 2019, inserció
2019-03012)

- SAC - Cultura
Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als
ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i altres ens
dependents de la demarcació de Tarragona, amb població de fins a
10.000 habitants, destinades a inversions en equipaments municipals d’
interès ciutadà inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor
cultural, exercici 2018 (BOP de Tarragona núm. 68 de 6 de març de 2018)
Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als
ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i altres ens
dependents amb població fins a 5.000 habitants per a programes i
activitats culturals, exercici 2019 (BOP de Tarragona de 14 de març de
2019, inserció 2019-02485)
Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions a ens
locals i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats
esportives de caràcter singular, exercici 2019 (BOP de Tarragona de 14
de març de 2019, inserció 2019-02499)
Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als
ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i
activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a
la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, exercici
2019 (BOP de Tarragona de 14 de març de 2019, inserció 2019-02484)

- RH - Ocupació i Emprenedoria
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Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la
realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament
empresarial, exercici 2019 (BOP de Tarragona de 26 d’abril de 2019,
inserció 2019-03947)
Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la
realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria (BOP de Tarragona
de 26 d’abril de 2019, inserció 2019-03864 i BOPT de Tarragona de 21
de maig de 2019, inserció 2019-04727)
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Tercer.- Ordenar la remissió d’aquesta resolució a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones.
Quart.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la
Diputació de Tarragona a efectes de publicació substitutiva de la notificació als
beneficiaris de subvencions de les convocatòries modificades.
Cinquè.- Comunicar-ho a les àrees, serveis i unitats encarregades de la
tramitació dels procediments de concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva afectats per aquesta resolució.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al que
finalitzi la declaració de l’estat d’alarma, independentment del temps
transcorregut des de la data de la pràctica de la publicació de la resolució.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, davant del mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim d’un mes des del dia següent al que
finalitzi la declaració de l’estat d’alarma, independentment del temps
transcorregut des de la data de la pràctica de la publicació de la resolució.

La presidenta
Noemí Llauradó i Sans
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