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RESOLUCIÓ per la qual s’adopten mesures extraordinà ries i de flexibilització de les actuacions 
subvencionables relatives a la Resolució TSF/2972/2 019, de 13 de novembre,  per la qual s’obre 
la convocatòria de subvencions per a entitats amb f ons provinents del Pacte d’Estat contra la 
violència de gènere, mentre estigui vigent l’estat d’alarma. 

 
 

En data 23 de desembre de 2019, es va notificar la resolució del Secretari general del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, de concessió de les subvencions per a entitats amb fons 
provinents del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies per a l’exercici 2019, mitjançant la seva publicació al Tauler Electrònic de la Generalitat. 

 
Mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 
La disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, 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. 

 
El 25 de març de 2020, s’ha publicat 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. 

 

Una de les finalitats d’aquest decret llei és adoptar mesures en l’àmbit subvencional, atès que les 
actuacions de foment s’han vist greument afectades per aquesta situació, per pal·liar els efectes 
desfavorables provocats tant als beneficiaris com als perceptors que es poden veure perjudicats. 
Aquesta situació és especialment rellevant en l’àmbit cultural i social, que ha vist reduïda  
dràsticament la consecució dels seus objectius i actuacions. 

 

En aquest sentit, l'article 5.1 del Decret llei esmentat disposa que els òrgans concedents de 
subvencions i ajuts poden adoptar mesures de flexibilització, d'acord amb la normativa de 
subvencions i de procediment administratiu comú, amb relació a les condicions que estableixen les 
bases reguladores i convocatòries del seu àmbit competencial amb la finalitat de donar la viabilitat 
màxima a les actuacions objecte de subvenció o ajut que s'han vist afectades pel context generat per 
la COVID-19 o per les mesures per combatre-la. 

 
Així mateix, l’article 5.2 del Decret llei esmentat disposa que en els expedients de subvencions, 
especialment en l’àmbit cultural, social, ocupacional i d’esports, en els quals no s’ha complert l’objecte 
i la finalitat com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures preses per combatre’l, en funció de  
 
 
les circumstàncies de cada expedient, l’òrgan concedent pot: 

 
a) Ajornar el termini de compliment de l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut i de la seva justificació, 
el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar expedients de regulació d’ocupació en 
relació amb els llocs de treball vinculats a les actuacions subvencionades. 

 

b) Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagi assolit, 
totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut. 

 
c) Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del compliment de les seves 
obligacions envers del procediment subvencional. 
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D’altra banda, s’han de tenir en compte els Criteris 01/2020, de la Intervenció General, criteris a 
seguir en els procediments de subvencions i ajuts en aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març. 

 
Quan s'apreciï algun dels motius citats anteriorment, l’òrgan concedent podrà acordar, de manera 
motivada, modificar les bases reguladores, aprovades per ordre del conseller o consellera 
corresponent o 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 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 amb els 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.” 

 
En l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, els expedients  
de subvencions per a entitats amb fons provinents del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per 
a l’any 2019, que es van convocar per mitjà de la Resolució TSF/2972/2019, de 13 de novembre, i 
que es van atorgar mitjançant la Resolució de 23 de desembre de 2019, s’han vist afectats pel 
COVID-19 o de les mesures preses per combatre’l. 

 
Cal tenir en compte que aquestes subvencions van adreçades a activitats de prevenció de la violència 
masclista i serveis d’atenció a les dones d’origen immigratori víctimes de violència masclista; activitats 
de prevenció de la violència masclista a l’àmbit de la intervenció comunitària; activitats de prevenció i  
d’actuació davant la violència masclista i serveis d’atenció a les treballadores víctimes d’assetjament 
sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral; activitats de promoció de la igualtat de gènere i la 
prevenció de la violència masclista en l’àmbit infantil, adolescent i juvenil; activitats d’educació en el 
lleure vinculades a la igualtat de gènere i a la prevenció de la violència masclista en l’àmbit juvenil; 
activitats de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista en l’àmbit familiar; projectes de 
manteniment de serveis i establiments de serveis socials en l’àmbit de la violència masclista; servei 
substitutori de la llar per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles a càrrec; 
servei d’intervenció especialitzada per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles 
a càrrec i que, davant la situació que s’ha creat com a conseqüència de la pandèmia, han de 
continuar rebent les actuacions de suport i d’acompanyament que són objecte de subvenció, 
ajustades a aquesta situació excepcional. 

 
En aquest sentit, hi ha la possibilitat de que no es pugi donar compliment total a l’objectiu i a la finalitat 
per la qual es va concedir la subvenció i, per tant, es podria aplicar el contingut de l’article 5.2 del 
Decret Llei 8/2020, de 24 de març, per a les entitats que ho sol·licitin 

 
Alhora es considera que les activitats que es portaven a terme i que no es podran assolir poden ser 
modificades per adoptar mesures i instruments per contribuir a pal·liar els efectes de les 
conseqüències de l’estat d’emergència en la societat catalana, i específicament en aquests col·lectius 
especialment vulnerables i de risc. Per tant, cal adoptar mesures que evitin els greus perjudicis de 
drets i interessos de les persones destinatàries finals d’aquestes subvencions. 

 
Així doncs, fent l’exercici de valoració que, d’acord amb els criteris dictats per la Intervenció General, 
és necessari per determinar si la suspensió o la continuació de la tramitació serveix per evitar greus 
perjudicis als drets i interessos de les persones interessades, és 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, es conclou que cal continuar amb la tramitació, 
ajustant si escau les actuacions objecte de subvenció a les necessitats actuals, a l’empara d’allò que  
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preveu l’article 5.2.c) del Decret llei 8/2020, de 24 de març. 

 
Atès que, tant l’article 5.2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, com l’apartat 4.5 dels Criteris de la 
Intervenció General 01/2020, habiliten l’òrgan concedent per adoptar, motivadament, les mesures de 
no suspensió i de modificació de les actuacions subvencionades i, en aquest cas, l’apartat 7 de la 
Resolució TSF/2972/2019, de 13 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions per 
a entitats amb fons provinents del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, estableix que l’òrgan 
competent per dictar la resolució és la persona titular de la Secretaria General del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 

 
 

Per tot això, 
 
 
 

RESOLC 
 

1. Aixecar la suspensió de la tramitació dels expedients derivats de la Resolució TSF/2972/2019, de 
13 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions per a entitats amb fons 
provinents del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, establerta mitjançant 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, per a les persones interessades que donin la seva 
conformitat, de manera expressa, amb la finalitat d’evitar greus perjudicis als seus drets i 
interessos i per protegir l’interès general. 

 
2. Admetre per al seu finançament, les despeses efectuades i realitzades pels beneficiaris encara 

que no s’hagi assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut, d’acord 
amb l’establert per l’article 5.2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març. 
 

3.  L’entitat beneficiària pot adaptar l’objecte, finalitat o modificar les actuacions que siguin 
necessàries per fer front a la situació de l’estat d’alarma, d’acord amb l’establert a l’Annex 
d’aquesta Resolució, i haurà d’informar d’aquesta adaptació a l’òrgan gestor, que haurà de 
validar, amb caràcter previ, la modificació sempre abans de la justificació. En aquesta modificació 
es tindran en compte les despeses efectivament realitzades pel beneficiari, i s’adaptaran les que 
no s’hagin assolit total o parcialment amb motiu de l’estat d’alarma. 
 

4. 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. 

 

Annex 

 

Possibles actuacions d’adaptació de les subvencions   
 

Pel que fa a l’adaptació de l’objecte, finalitat o modificació de les actuacions que siguin necessàries per 
fer front a la situació de l’estat d’alarma:  

 
1. Efectuar modificacions de projectes, altres despeses i/o activitats addicionals, per tal que 

algunes de les seves activitats o el projecte, es puguin focalitzar en l’atenció de necessitats 
noves sorgides a causa de l’epidèmia de Covid19, sempre que s’aporti una justificació 
motivada i que sigui acceptada per l’òrgan gestor. 

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

3. Adaptar l’atenció o qualsevol altra actuació prevista de l’activitat en grups reduïts o 
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individualitzats, mantenint la despesa dels professionals i locals. 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. 

4. Adaptar i/o transformar les actuacions presencials durant el període d’estat d’alarma i durant 
el període de desconfinament gradual, per tal de donar atenció telemàtica o altres actuacions 
telemàtiques quan no es pugui donar de manera presencial. Entre d’altres:  
 

• Efectuar seguiment personalitzat dels usuaris del programa, a través de trucades, 
videoconferències, correus electrònics i/o visites, en el cas que sigui possible, per 
conèixer l’estat de les persones destinatàries finals en aquesta situació excepcional i 
acompanyar-los, supervisar-los, guiar-los i assessorar-los sobre les seves 
actuacions i necessitats. Fer també seguiment amb referents familiars, en els casos 
que és necessari. 

• En el cas d’activitats formatives o que incloguin aquest tipus d’activitats en el marc 
d’un programa més ampli, les entitats beneficiàries podran efectuar aquestes 
activitats formatives presencials en activitats formatives a distància, fent servir 
qualsevol dels mitjans o plataformes tecnològiques al seu abast.  Atès que el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies disposa d’una plataforma de 
formació en línia, la unitat gestora de cada línia de subvenció podrà recomanar que 
aquesta adaptació al format no presencial s’implementi preferentment en el marc 
d’aquesta plataforma, sempre que no hi hagi impediments de caràcter tecnològic. 

• En el cas que els projectes incloguin actuacions d’assessorament legal laboral, o de 
qualsevol altre tipus d’assessorament es podrà articular el projecte a través de la 
prestació d’aquest servei en format no presencial. En aquest cas, s’hauria de 
disposar d’un sistema de registre de l’activitat compatible amb aquest format de 
prestació. i es podrà utilitzar la plataforma de formació en línia del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 

• En el cas que els projectes incloguin accions de mentoria, acompanyaments 
tutories, o d’altres tipus d’actuació que impliquin alguna mena de relació entre 
persones físiques també es podran fer modificacions que adaptin aquestes relacions 
a mitjans que permetin l’establiment i el seguiment d’aquestes relacions en format 
telemàtic. La unitat gestora de cada línia de subvenció podrà recomanar que les 
actuacions de caràcter formatiu relacionades amb aquestes activitats puguin 
utilitzar, de manera preferent, la plataforma en línia del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. 

• En el cas d’actuacions de sensibilització, adaptar les actuacions a campanyes 
virtuals, activitats telemàtiques, realització de tallers participatius a distància, entre 
d’altres.  
 

5. Efectuar canvis en el lloc d’execució (àmbit geogràfic) inicial, ja sigui perquè tot s’executa de 
manera virtual com perquè es canvien prioritats o localitzacions quan sigui possible fer-ho 
presencialment, sempre i quan la seva execució es porta a terme dins de territori català. 

 
 
Pel que fa a les despeses efectivament realitzades: 
 

1. Imputar despeses fixes de manteniment i d’estructura en el període que l’entitat hagi aturat 
l’activitat ordinària i que siguin imputables al projecte subvencionat. 
 

2. Efectuar despeses d’adaptació a l’estat d’alarma i al desconfinament gradual de les activitats 
subvencionades: planificació, elaboració o contractació d’ eines o serveis per poder sostenir 
la situació d’excepcionalitat: accions telemàtiques d’assessorament, intermediació i 
assessorament a les persones o entitats participants dels programes per pal·liar efectes de la 
crisi. 

 
3. Efectuar despeses en material sanitari o de protecció individual (mascaretes, bates,  

pantalles, ulleres...) necessàries per dur a terme el projecte o activitats incloent la despesa  
de distribució logística si escau, així com qualsevol altre despesa sobrevinguda per a fer front 
a l’estat d’alarma (a excepció feta de les despeses vinculades a inversió per la compra o 
adquisició de maquinari). 

 
4. Imputar despeses de subministrament d’espais o llocs diferents i diversos (d’acord amb el 

canvi de forma de fer el projecte). 
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5. Qualsevol altra actuació no prevista en els paràgrafs anteriors i que contribueixi al compliment 
de la finalitat establerta per aquesta Resolució. 

 
6. En el cas de la línia G se seguiran abonant d’acord amb els mòduls establerts les places que 

hagin quedat vacants o els serveis que hagin estat tancats temporalment amb motiu de  
l’estat d’alarma i sense poder obrir durant el desconfinament gradual. 
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