GASETA MUNICIPAL
25 de maig del 2020

CSV: 3281-ba50-5ed8-ed6f

Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA de 25 de maig de 2020, pel qual es regula el
procediment especial per a la realització de donacions de diners per a
contribuir al finançament de programes destinats a pal·liar els efectes de la
pandèmia generada per la COVID-19.

Decret.
L’11 de març de 2020 l'Organització Mundial de la Salut va declarar la pandèmia internacional
a la situació d’emergència de salut pública provocada per la COVID-19.
El 14 de març de 2020 es va declarar l’estat d’alarma a tot l’Estat 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 per la COVID-19, modificat parcialment pel Reial decret 465/2020,
de 17 de març. Amb posterioritat, l’estat d’alarma s’ha prorrogat en quatre ocasions,
mitjançant el Reial decret 476/2020, de 27 de març, el Reial decret 487/2020, de 10 d’abril,
el Reial decret 492/2020, de 24 d’abril i el Reial Decret 514/2020, de 8 de maig.
L’Ajuntament de Barcelona ha adoptat diverses mesures urgents per fer front a les
conseqüències de tot tipus derivades dels efectes de la pandèmia, com ara el Decret
d’Alcaldia de 14 de març de 2020, d’establiment de mesures preventives, de protecció i
organitzatives amb motiu de la COVID-19, i han seguit altres mesures i disposicions
centrades en diferents àmbits com la contractació del sector públic, la modificació del
calendari fiscal i les subvencions, entre altres.
En el marc de les circumstàncies excepcionals derivades de la pandèmia de la COVID-19 i la
seva afectació al municipi de Barcelona es considera convenient articular un procediment
específic per a la realització de les donacions de diners que es puguin efectuar per persones
físiques o jurídiques a favor de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de contribuir al
finançament dels diferents programes d’assistència social, sanitària i de promoció econòmica,
així com aquells altres que es considerin adients, que es duguin a terme per l'Ajuntament de
Barcelona amb la finalitat de pal·liar els efectes derivats de la pandèmia.
L'Ajuntament de Barcelona, com a persona jurídica, té plena capacitat jurídica per adquirir,
posseir, administrar i disposar tota classe de béns i drets, mobles i immobles. L'adquisició de
béns i drets es pot produir per qualsevol títol, onerós o lucratiu, de dret públic o de dret
privat. En aquest sentit, l’article 39.a de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula
el règim especial del municipi de Barcelona, considera que la hisenda municipal està
constituïda pels ingressos procedents del seu patrimoni i altres de dret privat, consideració
que tenen les adquisicions a títol de donació, d’acord amb l’article 3 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març. Per
últim, segons que estableix l’article 206 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l'adquisició de béns a títol
lucratiu, com és el cas de les donacions de diners, no és subjecta a cap restricció, sempre que
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l'adquisició no comporti l'assumpció de condicions, càrregues o gravàmens de caràcter
onerós.
Aquest decret consta de cinc (5) articles, una (1) disposició addicional i una (1) disposició
final. L’article 1 es refereix a l’objecte i l’àmbit d’aplicació del decret, tot indicant de forma
expressa que les donacions de diners que s'efectuïn només poden destinar-se a coadjuvar en
el finançament de programes d’assistència social, sanitària i de promoció econòmica, així com
aquells altres que es considerin adients, que porti a terme l’Ajuntament de Barcelona amb la
finalitat de pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. L’article 2 estableix
el règim jurídic especial de la realització de les donacions de diners, que s’ingressen en un
compte especialment designat. L’article 3 estableix que el règim d’acceptació de les
donacions. L’article 4 disposa mecanismes de seguiment i facilita la consulta pública tant de
les donacions com dels programes a què es destinaran. L’article 5 habilita l’obtenció d’una
certificació a les persones donants que la sol·licitin als efectes de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al
mecenatge. La disposició addicional estableix les garanties tecnològiques i la difusió
d’aquestes donacions en els portals de les entitats del grup municipal. La disposició final
estableix l’entrada en vigor immediata del decret, així com les disposicions sobre la seva
publicació i l'obligació donar-ne compte al Consell Municipal.
Aquest decret respon als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica,
transparència i eficiència, com exigeix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Així, es dona compliment als principis
de necessitat i eficàcia atès l’interès general en què es fonamenten les mesures i criteris que
s’estableixen, i aquest decret és l’instrument més immediat per a garantir la seva consecució.
La norma és conforme amb el principi de proporcionalitat, ja que conté la regulació
imprescindible per a la consecució dels objectius prèviament mencionats. Igualment, s’ajusta
al principi de seguretat jurídica, i és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic. Pel que fa
al principi de transparència, la norma està exempta dels tràmits de consulta pública,
audiència i informació pública, atès que el decret, a banda de les raons d’interès públic en
obtenir ingressos extraordinaris per a pal·liar els efectes de la pandèmia, no té un impacte
significatiu en l'activitat econòmica i no imposa obligacions rellevants a la ciutadania. Per
últim, en relació amb el principi d’eficiència, en aquest decret s’ha procurat que la norma
generi les menors càrregues administratives per a la ciutadania.
Per tot això, en ús de les atribucions conferides pels articles 26 i 13.1, lletres a), h) i l), de la
Carta municipal de Barcelona, en relació a la direcció del govern i l’administració municipals i
l’impuls i la direcció dels serveis i les obres municipals, a la direcció superior de tot el
personal municipal i la prefectura de la Guàrdia Urbana, així com a l’adopció de les mesures
Disposo,
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquest decret té per objecte establir un procediment especial per a la realització de les
donacions de diners que puguin efectuar persones físiques i jurídiques a favor de
l’Ajuntament de Barcelona, les quals han d'anar exclusivament destinades a contribuir al
finançament dels diferents programes d’assistència social, sanitària i de promoció econòmica,
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així com aquells altres que es considerin adients, que es duguin a terme per l’Ajuntament de
Barcelona amb la finalitat de pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.
Article 2. Donacions de diners a favor de l'Ajuntament de Barcelona per contribuir al
finançament de despeses a causa de la COVID-19
Les donacions de diners que les persones físiques o jurídiques efectuïn per contribuir al
finançament de les despeses derivades de qualsevol dels programes d’assistència social,
sanitària i de promoció econòmica, així com aquells altres que es considerin adients, que es
portin a terme per pal·liar els efectes de la crisi sanitària de la COVID-19 al municipi de
Barcelona, s’han d’ingressar en un compte de la Tresoreria de l’Ajuntament de Barcelona,
d’acord amb les instruccions i la indicació de les dades que s'estableixin al portal web de
l’Ajuntament de Barcelona, dins de l’apartat relatiu a les donacions econòmiques per fer front
a la COVID-19.
Article 3. Acceptació
Les donacions de diners objecte del present decret s'entenen acceptades amb la recepció de
la quantitat econòmica corresponent en el compte de la Tresoreria de l'Ajuntament de
Barcelona referit a l’article 1.
Article 4. Seguiment i consulta
1. Als ingressos derivats de les donacions efectuades en virtut d’aquest decret se’ls ha
d’aplicar un codi de projecte d’ingrés per tal de poder portar un control i seguiment del
finançament afectat.
2. Amb una periodicitat mínima anual, i mentre estigui vigent el procediment regulat en
aquest decret, s’ha de donar compte de les donacions i de la seva aplicació mitjançant
l’elaboració d’una memòria que estarà disponible al portal www.bcn.cat per facilitar-ne la
consulta. La referida memòria ha de contenir els imports de les donacions que s'hagin rebut
així com el programa o actuació a què s'hagin destinat els diners.
Article 5. Certificació
S’han d’habilitar els canals necessaris per tal de poder certificar les donacions a aquelles
persones donants que així ho sol·licitin, en els termes establerts per la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al
mecenatge, o la normativa que, si és el cas, la substitueixi.
Disposició addicional. Garanties tecnològiques, difusió en les entitats del grup
municipal i protecció de dades personals
1. Des del portal www.bcn.cat, s’habiliten de manera extraordinària diversos canals que
garanteixen la correcta fiabilitat de les operacions i faciliten la realització de les donacions a la
Tresoreria de l’Ajuntament de Barcelona.
2. Per tal de dotar de màxima difusió a la possibilitat d'efectuar les donacions, es poden
habilitar eines de col·laboració amb totes les entitats del grup municipal als efectes de la seva
publicitat en els respectius portals web.
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3. Les actuacions referides en aquest decret es duran a terme vetllant pels drets de les
persones interessades, en els termes previstos al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i
del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i a la Llei orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Disposició final. Eficàcia, vigència i publicació
1. Aquest decret entra en vigor el dia de la seva publicació i té vigència per un termini de
dotze (12) mesos a comptar des de finalització de la vigència de l’estat d’alarma decretat pel
Reial decret 463/2020, incloses les seves pròrrogues. A la finalització del referit termini, el
present decret pot prorrogar-se per un termini, com a màxim, igual al de la vigència inicial,
en funció de la situació de l’evolució de la pandèmia generada per la COVID-19 i de les
necessitats existents de contribució al finançament dels diferents programes que es duguin a
terme per l’Ajuntament de Barcelona amb les finalitats esmentades en el present decret.
2. El present decret s’ha de publicar a la Gaseta Municipal. També es publica al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, en el web de l’Ajuntament de Barcelona i, si s’escau, en el de les
entitats del grup municipal.
3. S’ha de donar compte d’aquest decret al Consell Municipal.

Barcelona, 25 de maig de 2020. L’alcaldessa. Ada Colau Ballano.
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