NOTA D’ACTUALITZACIÓ
Legislació de subvencions
Amb posterioritat a la data de tancament d’aquesta tercera edició del volum 4 de la col·lecció
«Eines» (abril de 2021), s’han produït les modificacions següents:
(§1) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
La disposició final dotzena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de
l’Estat per a l’any 2022 (BOE núm. 312, de 29 de desembre), ha modificat l’apartat 7 de l’article
49 (p. 47) i l’apartat 1 de l’article 51 (p. 49).
(§4) Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
subvencions
El Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per
pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna (BOIB núm. 44,
de 31 de març), ha afegit la lletra b a l’article 12.2 (p. 144).
Els articles 36.3 i 37.2 (p. 156 i 157) s’han modificat per la disposició final tercera del Decret
llei 3/2021, de 12 d’abril. Posteriorment, i amb la mateixa redacció, aquestes modificacions han
estat també recollides per la disposició final tercera de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de
mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de
finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB
núm. 173, de 18 de desembre de 2021).
(§7) Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les
actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència [DEROGAT]
Aquest Decret llei (p. 187-190) ha estat derogat per la Llei 4/2021, de 17 de desembre,
esmentada anteriorment. Per tant, el contingut del fragment inclòs en l’obra (articles 1-3 i 15-17 i
disposicions addicionals 1a-4a, p. 187-190) s’ha de substituir pel dels articles 1-3 i 15-17 i
disposicions addicionals 1a-4a de la Llei 4/2021.
(§13) Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de
l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19
La disposició final primera de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, ja esmentada, ha modificat
l’article 25.3.f (p. 202) amb la mateixa redacció que ja va establir el Decret llei 3/2021, de 12
d’abril. Cal tenir en compte que, d’acord amb la disposició final 6a del Decret llei 3/2021 i la
disposició final 11a de la Llei 4/2021, aquesta modificació normativa produeix efectes des del 26
de gener de 2021.
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