RESOLUCIÓ per la qual s’amplien els termini de justificació de les subvencions atorgades per
diverses convocatòries de l’àmbit social del Departament d Treball, Afers Socials, i Família
Vista la Resolució TSF/2062/2018, de 30 d’agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió
de subvencions a entitats sense ànim de lucre destinades a la realització de programes d'interès
general, amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de
les persones físiques, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies (CVIRPF 2018);
Vista la Resolució TSF/2422/2018, de 10 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió
de subvencions per a entitats de serveis socials destinades a actuacions d'inversió per a adequació a la
normativa vigent per a la concertació d'aquests serveis, a càrrec dels fons provinents d'herències
intestades a favor de la Generalitat de Catalunya (CV Herències Intestades 2018).
Vista la Resolució TSF/1962/2019, de 16 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la
concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2019 (COSPE 2019)
La disposició addicional tercera 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 pel COVID-19, preveu 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. En conseqüència, els procediments administratius de qualsevol naturalesa
tramitats per la Generalitat de Catalunya -activitats de foment, activitats de contractació i qualsevol altra
resten suspesos i interromputs els seus terminis sigui quin sigui el seu estat de tramitació degut al
supòsit de causa major que ha esdevingut el COVID-19 i les mesures preses per combatre’l.
La Resolució de 8 de maig de 2020 entre altres mesures va aixecar la suspensió dels terminis de la
COSPE 2019 condicionadament a l’acceptació d’aquest aixecament per part de les entitats beneficiàries.
L’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’ estat d’alarma, estableix que
el còmput dels terminis administratius suspesos es reprenen des de l’ 1 de juny de 2020.
L’article 54 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al CVID-19, habilita a ampliar terminis
d’execució de l'activitat subvencionada, així com de la justificació o de la comprovació de
l’execució, mitjançant resolució de l'òrgan concedent, encara que no estigui previst a les bases
reguladores. L’òrgan competent només haurà de justificar la impossibilitat de realitzar l’activitat
subvencionada durant la vigència de l’estat d’alarma, així com la insuficiència del termini que manqui a
la finalització de l’estat d’alarma per a la realització de l’activitat subvencionada o la seva justificació o
comprovació.
Per motius de simplificació administrativa, transparència i per tal de no perjudicar a cap entitat
beneficiària convé ampliar i publicar aquests terminis per a totes les activitats subvencionades
d’aquestes convocatòries.

Per tot això,
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1. Atorgar una ampliació del termini de justificació i donar publicitat als nous terminis de justificació de
les convocatòries següents:

COSPE 2019 (RESOLUCIÓ TSF/1962/2019, de 16 de juliol)
•
•

Per a subvencions inferiors o iguals a 50.000,00 euros: 19 de juny de 2020.
Per a subvencions majors a 50.000,00 euros: 24 de juliol de 2020
CV. IRPF 2018 (Resolució TSF/2062/2018, de 30 d’agost)

•
•

Per a subvencions inferiors o iguals a 50.000,00 euros: 19 de juny de 2020.
Per a subvencions majors a 50.000,00 euros: 24 de juliol de 2020
CV. Herències intestades 2018 (RESOLUCIÓ TSF/2422/2018, de 10 d'octubre):
19 de juny de 2020

2. Publicar aquesta Resolució al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(http://tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos
efectes.
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs d’alçada davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o davant l’òrgan superior jeràrquic,
que és l’òrgan competent per emetre resolució, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la
seva publicació, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 76 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya

Signat per:
Josep Ginesta i Vicente
Secretari General
Treball, Afers Socials
I Famílies
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