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BASES GENERALS 
PREMIS BARCELONA 2020 
 
 
 

1. Objecte i finalitat  
 
L’objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la convocatòria i 
atorgament dels Premis Barcelona 2020.  
 
L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), 
convoca aquest any amb caràcter d'excepcionalitat uns premis destinats a fer 
possibles projectes de creació cultural, de recerca i d'innovació en l'àmbit de la 
cultura, la ciència i l'educació.  
 
La finalitat d’aquests premis extraordinaris és ajudar a pal·liar els efectes de la crisi 
sanitària experimentada durant el 2020 i promoure iniciatives que contribueixin a 
mantenir el dinamisme i lideratge cultural, educatiu i científic de Barcelona a través de 
la innovació en cadascun d'aquests àmbits. 
 
Amb aquesta finalitat es convoquen les línies de premis següents:  
 

1. Línia de cultura – suport a la creació artística 
2. Línia de cultura – projectes d’innovació i recerca en espais patrimonials i en 

acció cultural comunitària 
3. Línia de cultura i educació 
4. Línia de divulgació científica i art i ciència 

 
Les bases específiques estableixen les diferents modalitats per les quals es podran 
convocar els premis, així com l’objecte, la documentació que cal presentar i els 
criteris de valoració que el jurat haurà de tenir en compte per escollir les persones 
premiades.  
 
S’atorgaran un màxim de 225 premis en total. Cada modalitat té previst un nombre 
de premis i una dotació. 
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2. Bases Reguladores. Regim jurídic 
 
A aquests premis els són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei general de subvencions; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la Normativa 
general reguladora de subvencions (NSM) de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada 
per Acord del Plenari Municipal de 17 de desembre de 2010, i tot el que disposin en 
relació amb aquesta matèria les bases d'execució corresponents del pressupost de 
l'Ajuntament de Barcelona. 
 

3. Persones beneficiàries 
 

La participació a la convocatòria està oberta a qualsevol persona física o jurídica. Tot 
i així, les bases específiques podran concretar la possibilitat que la convocatòria vagi 
dirigida a un col·lectiu en concret. 
 
L'edat mínima per ser beneficiari/a dels premis és de 18 anys. S'utilitzarà com a 
referència l'any natural en el qual es publica la convocatòria.  
 
Les persones jurídiques hauran d’estar legalment constituïdes.  
 
Així mateix, poden ser beneficiàries dels premis, les agrupacions de persones físiques 
i/o persones jurídiques, públiques o privades, tot i que no tinguin personalitat 
jurídica.  
 
Si es tracta d’una agrupació de persones sense personalitat jurídica, per obtenir la 
condició de beneficiàries dels premis, cadascun dels integrants de l’agrupació haurà 
de complir els requisits que exigeixen les bases generals i específiques. 
 
Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat, 
caldrà anomenar una persona representant de l’agrupació que serà la responsable 
davant de l’Ajuntament de Barcelona del compliment del projecte i l’assignació dels 
recursos. 
 
En qualsevol cas les persones participants han d'estar al corrent de pagament de les 
seves obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Barcelona, de la Seguretat Social i de 
les seves obligacions tributàries. Així mateix, les persones candidates no han de tenir 
pendents de justificació subvencions atorgades per l’Ajuntament de Barcelona i/o 
organismes municipals. 
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No podran ser beneficiàries dels premis les persones que es trobin en alguna de les 
circumstàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003 General de Subvencions. 
 
Les persones participants hauran de presentar la sol·licitud i documentació en temps 
i forma, i una proposta de projecte que respongui a allò especificat a la convocatòria. 
 
En participar a la convocatòria, les persones candidates garanteixen que la 
informació continguda en la sol·licitud i la documentació que s’hi adjunti serà exacta i 
completa, i que mitjançant la presentació de la mateixa, no infringiran cap contracte 
ni drets de tercers incloent patents, drets d'autor, secret comercials, informació 
privilegiada o confidencial, marques registrades o drets de privadesa, incloses les 
dades personals.  
 
Les bases específiques poden establir altres requisits complementaris.  
 
De conformitat amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, les persones beneficiàries dels premis estaran 
obligades a facilitar a l’Ajuntament de Barcelona totes les dades i informació que els 
requereixi, i podrà fer-la pública mitjançant el portal web corporatiu, sens perjudici 
de les reserves que en matèria de protecció de dades imposi la normativa d’aplicació. 
 

4. Sol·licitud i documentació  
 

Les persones participants hauran de presentar la sol·licitud d’acord amb el model que 
s’especifiqui a la convocatòria. 
 
A aquest model de sol·licitud s’haurà d’adjuntar la documentació que s’estableix a les 
bases específiques. 
 
En cas d’agrupacions de persones sense personalitat jurídica també s’haurà 
d’efectuar una declaració de representació i solidaritat de la proposta. 
 
A les persones premiades se’ls requerirà l’acreditació documental del compliment 
dels requisits administratius declarats. 
 
La sol·licitud s'haurà de presentar de la forma que determini la convocatòria. En 
qualsevol cas per als subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, les 
sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les 
subvencions i la seva justificació s'han de realitzar obligatòriament per via telemàtica 
utilitzant la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. Quan una incidència 
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tècnica impossibiliti el funcionament ordinari de la Seu electrònica, l’Ajuntament de 
Barcelona pot determinar l’ampliació dels terminis no vençuts, i, tan aviat com 
tècnicament sigui possible, publicarà a la Seu tant la incidència tècnica esdevinguda 
com l’ampliació concreta del termini no vençut, i, si escau, els sistemes alternatius 
que es puguin utilitzar. 
Per a la resta de subjectes també es realitzarà preferentment per aquesta via. En el 
cas excepcional de presentació presencial, sens perjudici del que disposa l’article 16 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques, aquests documents es podran presentar a qualsevol de 
les oficines del Registre General dels districtes, gerències o instituts.  
 
La sol·licitud es podrà descarregar de la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Amb la voluntat de que aquests premis puguin arribar al màxim nombre de persones, 
cada sol·licitant només podrà presentar una única sol·licitud, per a un únic projecte i 
per a una sola modalitat. 
 
La participació en la convocatòria implicarà l'acceptació dels seus termes i el 
compliment d'aquestes bases.  
 
L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de comprovar directament de les 
administracions o mitjançant la sol·licitud de documentació, que les persones 
premiades compleixen els requisits de les bases generals i específiques.  
 

5. Requisits dels projectes 
 

Els requisits dels projectes a presentar queden definits a les bases específiques.  
 
No obstant els projectes presentats hauran de ser de nova creació. La presentació de la 
sol·licitud comportarà la declaració expressa de la persona signant que el projecte candidat 
no ha estat presentat públicament, ja sigui per part de la persona participant a la 
convocatòria o per part d’altres persones.  
 
Igualment, per tal de preservar l’interès general i propiciar l’accés i la circulació de 
continguts, els projectes premiats hauran d’incorporar una llicència lliure (Creative 
Commons o d’altres) que així ho garanteixi.  
 
Els projectes premiats hauran de tenir vinculació amb Barcelona o la seva Àrea 
Metropolitana en els termes que s’estableixen a cadascuna de les bases específiques.  
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Les activitats objecte dels premis s’hauran de realitzar dins de l’any natural de concessió del 
premi i s’hauran de justificar abans del 31/12/2021. En cas que la persona premiada no 
pugui presentar la justificació del projecte dins el termini establert, podrà sol·licitar, 
excepcionalment i de manera justificada, una pròrroga abans de l’1 de desembre de 2021. 
Aquesta pròrroga en cap cas superarà la data de 31 de març de 2022. La sol·licitud s’haurà 
de presentar pels mitjans que s’indiquin a la convocatòria.  
 
En tot cas, la sol·licitud i els documents que acompanyin el projecte han d’evitar el 
llenguatge sexista en la seva redacció i han d’impactar positivament sobre tots els grups de 
població des d’una perspectiva interseccional: gènere, edat, classe social, origen, etc.  
 
El jurat, de conformitat al que s'estableix en el punt setè, es reservarà el dret d'excloure els 
projectes que amb el seu contingut vulnerin la dignitat humana i/o promoguin l'odi, el 
menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, 
opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.  
 

6. Termini i lloc de presentació de sol·licituds 
 

El termini i el lloc de presentació de sol·licituds s’establirà a la convocatòria publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). La seva entrada en vigor serà efectiva a 
partir del dia següent de la seva publicació, llevat que la convocatòria estableixi un termini 
diferent.  
 
Aquesta informació també podrà consultar-se al web de Barcelona Cultura 
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca. 
 
Qualsevol sol·licitud presentada fora del termini establert no serà admesa a tràmit. 
 

7. Nomenament, composició i actuació del jurat 
 
Es designarà un jurat pluridisciplinari per a cadascun dels àmbits temàtics dels premis, això 
és: cultura, educació i ciència.  
 
Cadascun d’aquests jurats estarà integrat per un màxim de 15 persones independents de 
reconeguda vàlua, especialistes en les diferents matèries de cada àmbit. A cada jurat es 
designarà un president o presidenta i fins a un màxim de 14 vocals. 
 
Els jurats seran nomenats pel president de l’ICUB a proposta de: 
 

- El Consell de la Cultura, per als premis de les línies de cultura. 

https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca
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- El Consell d’Educació de Barcelona i Consell de la Cultura, per als premis de la línia de 
cultura i educació. 

- El Consell Assessor Científic de Barcelona, per als premis de la línia de divulgació 
científica i art i ciència. 

 
La composició nominal dels jurats es farà pública al BOPB i al web de Barcelona Cultura 
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca. 
 
A més, a les sessions hi podrà assistir una persona representant de l’Ajuntament de 
Barcelona que tindrà veu però no vot. El president de l’ICUB nomenarà un secretari/a que 
serà un funcionari/a de l’ICUB, amb veu però sense vot i que actuarà com a fedatari/a dels 
acords presos.  
 
Serà funció dels jurats valorar els projectes, puntuar-los en funció dels criteris de valoració  
establerts a les bases específiques, i emetre un informe preceptiu per a la proposta de 
resolució.  
 
Si alguna de les persones membres del jurat, per causa de força major, no pot assistir a la 
reunió i emetre la seva valoració, podrà pronunciar-se per escrit i trametre-la al president o 
presidenta.  
 
En allò no previst en aquesta convocatòria el jurat ajustarà la seva actuació al que disposa la 
normativa de subvencions i de règim local.  
 
La condició de membre del jurat és incompatible amb la presentació de projectes als Premis 
Barcelona 2020.  
 

8. Criteris de valoració 
 

Els criteris de valoració s’estableixen a les bases específiques. 
 
En tot cas, però, es tindran en consideració, com a mínim, els següents aspectes: la 
vinculació amb les problemàtiques i el teixit cultural de la ciutat, la qualitat artística, el 
diàleg interdisciplinari, la innovació, la perspectiva de gènere, la interculturalitat i la 
internacionalització. 
 

9. Consignació pressupostària 
 

La consignació pressupostària s’establirà a la convocatòria. La concessió dels premis restarà 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment del seu atorgament.  
 

https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca
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També es determinarà a la convocatòria la possibilitat d’ampliació de la partida durant el 
procés d’atorgament d’acord amb l’art. 58 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei General de Subvencions amb crèdits provinents de 
convocatòries anteriors que van tenir una despesa inferior a la inicialment prevista, o com a 
conseqüència d’una generació, ampliació o incorporació de crèdit. 
 

10. Procediment d’atorgament dels premis 
 
El procediment d'atorgament dels premis és el de concurrència competitiva, mitjançant la 
pertinent aprovació i publicació de la convocatòria, tal com preveu l'article 22 de la Llei 
38/2003 general de subvencions, aplicant la tramitació d’urgència en virtut de l’art. 33 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Un cop presentades la sol·licitud i la documentació necessàries, es comprovarà que 
aquestes s'ajusten als requisits definits en les bases reguladores  dels premis.  
 
Si en el moment de la presentació de la sol·licitud no s'ha aportat algun dels documents 
exigits a la convocatòria, es podran presentar fins que finalitzi el període de presentació de 
sol·licituds. Transcorregut aquest període, s'atorgarà un termini d’esmena de la sol·licitud de 
10 dies hàbils, de conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no vagi acompanyada de la 
corresponent sol·licitud, llevat que sigui per adjuntar a un procediment ja iniciat que s'haurà 
d'identificar clarament. 
 
Un cop admesa la sol·licitud, el projecte es remetrà al jurat, que el valorarà d'acord amb els 
criteris establerts a les bases específiques i emetrà l'informe preceptiu per a la proposta de 
resolució.  
 
El jurat podrà recórrer a un sorteig en cas d’empat de puntuacions en la darrera posició de 
cada modalitat sempre que no hi hagi dotació suficient per premiar tots els projectes.  
 
En el supòsit de que no s’exhaureixi la dotació d’una modalitat es podrà traspassar 
aquesta dotació a una altra modalitat seguint els criteris següents: 
 

a) El sobrant anirà a la modalitat que hagi hagut de recórrer al sorteig. 
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b) Si hi ha més d’una modalitat que hagi de recórrer al sorteig, s’ordenaran 
les puntuacions del global de candidatures no premiades, atorgant-se per 
aquest ordre la dotació a la que optaven fins exhaurir el sobrant. 

 
c) Exhaurides les accions anteriors, serà facultat del president de l’ICUB, 

prèvia consulta amb els jurats, determinar  quina modalitat dotar. 
 

11. Resolució 
 

La competència per a la resolució d'atorgament serà de la presidència de l’ICUB. El resultat 
es publicarà al BOPB i al web de Barcelona Cultura 
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca. 
 
A partir de l’endemà de la publicació al BOPB s’obrirà un termini de 10 dies hàbils per 
presentar al·legacions. El fet que la persona interessada no presenti al·legacions en aquest 
termini, suposarà que hi està conforme i la resolució provisional tindrà caràcter de 
definitiva. 
 
En aquest mateix termini les persones premiades hauran de presentar la documentació que 
els sigui requerida. L’atorgament del premi resta condicionat a la presentació d’aquesta 
documentació. 
 
Una vegada finalitzat el termini del tràmit d'audiència i examinades les al·legacions que es 
presentin, es dictarà la resolució definitiva que posarà fi a la via administrativa. 
 
El lliurament dels premis es podrà dur a terme en un acte públic. 
 
La participació en la convocatòria suposa el compromís de les persones beneficiàries a ser 
presents o delegar en una persona representant la seva presència en cas de celebrar-se un 
acte de presentació dels projectes premiats. 
 
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà ser 
superior a sis mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent 
convocatòria al BOPB, llevat que aquesta posposi els seus efectes a una data posterior.   
 
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitimarà a les 
persones interessades a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de 
participació en la convocatòria de concessió del premi. 
 
 
 

https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca
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12. Notificació i publicació 
 
Els noms de les persones beneficiàries seran publicats al BOPB i al web de Barcelona Cultura 
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca i en aquells mitjans de difusió que es 
consideri convenient.  
 
La publicació al BOPB substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes, d'acord 
amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
 

13. Acceptació dels premis 
 

El premi s’entendrà acceptat per les persones beneficiàries sempre que no es rebutgi 
expressament segons s’estableix al punt 21 de les presents bases. 
 

14. Obligacions de les persones beneficiàries 
 

Les persones beneficiàries dels premis estaran obligades a: 
 

- Complir la finalitat del premi portant a terme l’activitat que n’és l’objecte en el 
termini i lloc que determinin les bases específiques. 

- Acreditar amb anterioritat a l’atorgament del premi que es troba al corrent de 
pagament de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, de la Seguretat social, i de les 
seves obligacions tributàries. 

- Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament i les 
seves entitats municipals, un cop exhaurits els terminis. 

- Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a 
l’atorgament o, en el seu cas, la corresponent renúncia. 

- Comunicar a l’ICUB l’entrada als circuits d’exhibició o comercialització del projecte 
premiat.  

- Fer constar en els materials de difusió i publicitat del projecte el suport de l’ICUB i de 
l’Ajuntament de Barcelona mitjançant la menció i/o el logotip del que se'ls farà 
entrega en un arxiu digital. 

- Adoptar, si s’escau, les mesures de difusió previstes a la convocatòria, d’acord amb 
la normativa vigent. 

 
En qualsevol cas, l’Ajuntament de Barcelona quedarà exempt de la responsabilitat civil, 
mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què quedin 
obligades les persones o entitats destinatàries dels premis atorgats. 
 

https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca
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El destí dels premis concedits no podrà alterar-se en cap cas per part de la persona 
beneficiària.  
 

15. Pagament 
 

Els premis seran abonats a través de transferència bancària en el compte bancari registrat a 
l’Estat Espanyol indicat per les persones premiades.  
 
Abans del pagament la persona beneficiària haurà d’emplenar la fitxa corresponent d’alta 
de tercers amb les dades bancàries per a efectuar-se la transferència i la resta de 
documentació necessària, que s’haurà de lliurar a l’organització en un termini màxim de 10 
dies hàbils des de l’endemà del requeriment.  
 
El premi es pagarà a la persona física signatària de la sol·licitud. En el cas de projectes 
col·lectius es pagarà a la persona representant de l’agrupació.  
 
El pagament es farà en un únic abonament.  
 
L'import dels premis estarà subjecte a les retencions i tributacions que estableixi la legislació 
fiscal vigent.  
 

16. Compatibilitat dels premis 
 
Els premis seran compatibles amb qualsevol altre ajut, subvenció o premi concedit 
per altres administracions, ens públics o privats pel mateix projecte. 
 
En el cas d’haver rebut subvencions i/o ajuts de l’Ajuntament de Barcelona, el 
projecte no podrà ser premiat, tot i que les persones beneficiàries d’aquests ajuts sí 
que podran presentar altres projectes. 
 

17. Devolució dels projectes no premiats 
 

Els projectes presentats no seran retornats. 
 

18. Propietat intel·lectual i ús de la imatge. 
 

Les persones participants assumeixen l'autoria de les seves obres o projectes i es 
comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics, musicals i d'imatge sobre 
els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats. 
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L’Ajuntament de Barcelona no es fa responsable de l'ús inadequat dels drets de la propietat 
intel·lectual per part de les persones candidates.  
 
Amb la participació en la convocatòria dels premis, les persones participants autoritzen 
l’Ajuntament de Barcelona a fer reproducció o difusió de les propostes en el cas que siguin 
premiades, sempre que aquesta difusió sigui per motius promocionals i no tinguin un 
objectiu comercial.  
 
Així mateix, les persones premiades cediran a l’Ajuntament de Barcelona i a l’ICUB, de 
manera no exclusiva, els drets associats a la presentació dels projectes premiats en 
qualsevol format per als seus canals de difusió i comunicació, així com en la possible 
presentació física en el marc d’algun dels programes o activitats de l’Ajuntament de 
Barcelona i/o l’ICUB. En cas que les persones premiades presentin o produeixin el seu 
projecte fora de l’àmbit establert en aquestes bases, igualment faran menció de la 
participació de l’Ajuntament de Barcelona i/o l’ICUB. 
 
La participació en la convocatòria comporta l’autorització a l’Ajuntament i als seus òrgans 
dependents a fer ús de la imatge i el nom de les persones premiades en les xarxes socials i 
en qualsevol altre mitjà i forma de comunicació, sempre en relació amb els Premis 
Barcelona 2020. 
 
L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de comunicar els resultats de la convocatòria a 
través de qualsevol mitjà (Internet, mitjans de comunicació, televisió, ràdio, etc.). 
 

19. Protecció de dades 
 
De conformitat amb el que disposa la normativa de protecció de dades concretament el 
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 la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, mitjançant la presentació de la sol·licitud als 
Premis Barcelona 2020, les persones participants autoritzen expressament a 
l’ICUB_Ajuntament de Barcelona per al tractament de les dades personals facilitades en el 
moment de la inscripció, que s'utilitzaran amb la finalitat de gestionar correctament la seva 
participació en el premi. 
 
Les persones participants accepten informar a l’ICUB_Ajuntament de Barcelona de qualsevol 
canvi en la informació de contacte presentada a la convocatòria per mantenir actualitzada 
aquesta informació en tot moment i sense errors. 
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A més, les persones participants declaren que la informació proporcionada és veraç i 
correcta. En proporcionar les dades de contacte, les persones participants accepten que 
s’utilitzi la seva adreça de correu electrònic per rebre informació sobre la convocatòria. 
Les persones participants tenen reconeguts els seus drets en protecció de dades (accés, 
rectificació, oposició, supressió, limitació al tractament i portabilitat de les dades). Es pot 
consultar informació addicional sobre aquest tractament (tractament 0334_subvencions i 
ajuts), i sobre aquests drets a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. 
 

20. Revocació, modificació, renúncia i nul·litat 
 
La persona beneficiària podrà renunciar a la concessió, cas en el qual restarà alliberada del 
compliment de la càrrega o de l’afectació a què es trobi sotmesa aquella, amb la pèrdua del 
dret a exigir-la. La renúncia ha de ser prèvia a l'inici de l'activitat objecte de la concessió al 
seu cobrament; altrament la persona beneficiària haurà de procedir al reintegrament de les 
quantitats percebudes. 
 
En cas de renúncia s’atorgarà el premi a l’aspirant següent en ordre de puntuació obtinguda. 
 
L’obligació de satisfer la concessió del premi pot esdevenir nul·la de ple dret si l'acte que la 
va atorgar es dicta sense la cobertura pressupostària corresponent. 
 
En cas de dur-se a terme aquestes actuacions, l’òrgan gestor haurà de deixar degudament 
justificada a l’expedient aquesta circumstància.  
 

21. Reintegrament 
 
Sens perjudici de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin, es procedirà a 
l’anul·lació total o parcial del premi concedit en els següents supòsits: 
 

a) Incompliment de l’obligació de justificació. 
b) Incompliment de la finalitat per a la qual el premi va ser concedit. 
c) Incompliment de les condicions especials imposades a les persones beneficiàries 

per aquestes bases o la convocatòria.  
d) Per resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i 
control. 

 
 
 
 
 

http://info.barcelonacultura.cat/v4/public/estadisticas/enlace/?id=3&id_c=ajb_bac&id_envio=881&id_contacto=96704&key2=d8c75ee1c588f99bb7474221a88f6441
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22. Règim sancionador 
 
Constituiran infraccions administratives les conductes assenyalades al Títol IV de la Llei 
general de subvencions, les quals seran sancionades segons allò que estableix el capítol II de 
l’esmentat títol. 
 

23. Recursos 
 
Contra aquestes bases reguladores, la convocatòria i la resolució definitiva, podran 
interposar-se, per part de les persones interessades, recurs d’alçada en el termini d’un mes 
davant del primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, que té atribuïda la 
competència en virtut de la delegació de l’alcaldessa, adoptada mitjançant resolució dictada 
en data 10 de juliol de 2019, tal i com estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs d’alçada serà de tres mesos. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre 
desestimat el recurs. 
 
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
corresponent (si la resolució és expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el recurs esmentat s’entengui desestimat per silenci. 
 
Contra la resta d’actes es poden presentar al·legacions que es podran tenir en compte en la 
resolució final. 
 

24. Resolució de conflictes  
 

Qualsevol dubte sobre la interpretació de les bases reguladores del premi, qualsevol 
incidència que es produeixi durant la convocatòria, així com qualsevol aspecte no regulat 
per aquestes bases, serà resolt per l’Ajuntament de Barcelona, o en el cas de les propostes 
presentades, pel jurat dels premis. 
 


