COMUNICACIÓ A LES ENTITATS BENEFICIÀRIES DE L’IMPULSEM EL QUE FAS 2019 SOBRE
POSSIBLES SITUACIONS DERIVADES DELS EFECTES DE L’ESTAT D’ALARMA

 Si ets una entitat beneficiària de la convocatòria Impulsem el que fas 2019 i el teu projecte
s’ha vist afectat per de les mesures derivades de l'Estat d'alarmai, què pots fer?
a. En el cas que el teu projecte es pugui realitzar d'acord amb la previsió si disposes d'una
ampliació de termini: caldrà que tramitis una reformulació incloent la noves dates de
finalització.
▪ De manera excepcional l’Ajuntamentii contempla que els projectes puguin prolongarse el temps que duri l’estat d’alarma. El que vol dir que els projectes que, per
exemple, tenien 12 mesos de durada, ara podran tenir 12 mesos + 3 mesos (en el
cas que l’estat d’alarma duri 3 mesos).
b. En el cas que el teu projecte es pugui realitzar d'acord amb la previsió només modificant
les activitats i/o el calendari, sense modificar les dates d'inici ni de finalització del
projecte: caldrà que informis el/la tècnic/a de seguiment.
c. En el cas que el teu projecte experimenti amb certesa una disminució dels indicadors
d'impacte o un canvi entre partides de pressupost del 10%: caldrà que tramitis una
reformulació incloent els canvis en aquest sentit.
 Si ets una entitat beneficiària de la convocatòria Impulsem el que fas 2019 i el teu projecte
ha estat aturat durant l’estat d’alarma
a. Sàpigues que podràs imputar les despeses que t’hagi suposat el projecte durant l’Estat
d’Alarma sempre i quan siguin aquelles que estan recollides a l’apartat corresponent de les
bases i la convocatòria que regeix la subvenció i sempre que dites despeses estiguessin
previstes inicialment com a despesa subvencionable i formessin part del pressupost. No cal
que facis una reformulació.
b. Si has incorregut en una ERTE, ERO o similar que inclou el projecte subvencionat, no
podràs imputar les despeses a la subvencióiii
 Si ets una entitat beneficiària de la convocatòria Impulsem el que fas 2019 i NO podràs
desenvolupar el teu projecte a partir d’ara
a. Sàpigues que podràs imputar les despeses que t’hagi suposat el projecte durant l’Estat
d’Alarma sempre i quan siguin aquelles que estan recollides a l’apartat 11.5 de les bases i la
convocatòria que regeix la subvenció i sempre que dites despeses estiguessin previstes
inicialment com a despesa subvencionable i formessin part del pressupost. Cal que avisis al
teu tècnic/a de seguiment, que facis la memòria final de projecteiv detallant les accions que
has pogut realitzar i les que no i que també presentis la documentació de justificació
econòmica (factures i comprovants diversos) a l’Ajuntament per tal de fer efectiu el retorn
del pressupost que no hagis executat.
b. Si has incorregut en una ERTE, ERO o similar que inclou el projecte subvencionat, en cap

cas podràs justificar despeses en concepte de quitances per acomiadament o extinció de la
relació laboral.
 Si ets una entitat beneficiària de la convocatòria Impulsem el que fas 2019 i el termini de
presentació de la justificació et finalitzava abans del 31 de juliol de l’any 2020,
a. Sàpigues que s’amplia el dit termini fins al 30 de setembre de 2020.
En darrer lloc, recordar-vos que per a tramitar una reformulació cal fer servir el document correcte que
trobareu a la pàgina web de la subvenció (https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/impulsem-el-quefas-2019). També que caldrà entrar-la per registre de manera telemàtica.

i

L’estat d’alarma es va iniciar el dilluns 16 de març del 2020 i encara està pendent d’acabament.
Per a més informació, consultar el Decret d’alcaldia de 22 d'abril de 2020, relatiu a les mesures a aplicar als procediments de
subvencions del sector públic municipal amb ocasió de l'aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel quals declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que trobareu en el següent enllaç:
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19555
iii
Per a més informació, cal revisar el Decret d’Alcaldia, enllaç al punt ii.
iv
Seguint la plantilla corresponent que trobaràs a la pàgina web d’Impulsem el que fas:
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/impulsem-el-que-fas-2019
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