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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/421/2021, de 28 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, per a la
concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre, per a les actuacions
en l'àmbit de la salut per a la prevenció de la infecció per VIH/sida corresponents a l'any 2021 (ref. BDNS
549441).
El Departament de Salut, mitjançant la concessió de subvencions, vol fer partícips en la promoció i protecció de
la salut, com a agents externs, però amb objectius comuns a l'Administració, les entitats privades que portin a
terme actuacions coincidents amb les àrees d'intervenció establertes en el Pla de salut 2016-2020, vigent fins
que no s'aprovi el Pla de salut 2021-2025, no substitutives de prestacions assistencials.
Un dels principis fonamentals de l'estratègia mundial de la lluita contra la sida és mobilitzar i unificar els
esforços contra l'epidèmia mitjançant una resposta multisectorial dels diferents agents socials. Per això el
Departament de Salut té la necessitat d'establir actuacions de foment en relació amb les entitats que
coadjuven en el control de la infecció pel VIH i la malaltia de la sida.
La col·laboració i la coordinació entre el Programa de prevenció, control i atenció al VIH, les infeccions de
transmissió sexual (ITS) i les hepatitis víriques i les entitats públiques o privades sense afany de lucre que
actuen en l'àmbit de la lluita contra la sida constitueixen un element primordial per desenvolupar activitats
complementàries a les que s'organitzen en l'àmbit institucional i són imprescindibles per al control d'aquesta
epidèmia a Catalunya.
Mitjançant l'Ordre SLT/257/2017, de 30 de novembre, s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament a entitats privades sense afany de lucre
que desenvolupin actuacions en l'àmbit de la salut (DOGC núm. 7512, de 7.12.2017), les quals regeixen les
subvencions previstes en aquesta convocatòria;
Atès el Pla estratègic de subvencions del Departament de Salut 2019-2021 aprovat mitjançant la Resolució de
la consellera de Salut de 19 de desembre de 2019;
Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per
regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la
documentació públiques;
D'acord amb el que preveu el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu
Reglament de desplegament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;
Atès que la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, i d'acord
amb l'article 33 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, estableix que, si per qualsevol motiu l'1 de gener el pressupost no està
aprovat, s'ha de considerar prorrogat automàticament el de l'any anterior en els seus crèdits inicials fins que se
n'aprovin i se'n publiquin els nous en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; i d'acord amb el que
preveu el Decret146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021;
En exercici de les facultats que em confereix la base 10.2 de l'Ordre SLT/257/2017, de 30 de novembre, que
estableix que la concessió de les subvencions es regeix pel procediment de concurrència competitiva, per
convocatòria de la persona titular de la Secretaria General del Departament de Salut;
Vistos els informes de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada,
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-1 Obrir la convocatòria pública per al 2021 per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats
privades sense afany de lucre per a les actuacions en l'àmbit de la salut per a la prevenció de la infecció per
VIH/sida corresponents a l'any 2021.
Els projectes objecte de la subvenció, així com les despeses generades, s'han de dur a terme durant l'any
2021.

-2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les
bases que aprova l'Ordre SLT/257/2017, de 30 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament a entitats privades sense
afany de lucre que desenvolupin actuacions en l'àmbit de la salut.

-3 L'import total de les subvencions atorgades no pot excedir d'1.500.000 euros; 470.000 euros a càrrec de la
partida SA1404D/481000100/4140/0000 i 1.030.000 euros a càrrec de la partida
SA1404D/482000100/4140/0000, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2021.
La concessió de les subvencions previstes a la convocatòria del 2021 està condicionada que hi hagi crèdit
adequat i suficient en el pressupost del 2021, en el moment de la resolució de la concessió.
Un cop es resolgui la convocatòria, d'acord amb les sol·licituds presentades, es poden redistribuir, entre les
diferents partides pressupostàries, els crèdits inicialment disponibles, sempre que no s'ultrapassi la dotació
total de la convocatòria.
Els criteris objectius d'atorgament de les subvencions, i la puntuació són els que estableix la base 9 de l'Ordre
SLT/257/2017, de 30 de novembre, així com la base 4.2.

-4 El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la
publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les sol·licituds es poden obtenir per mitjans telemàtics a la pàgina web de Tràmits gencat
(http://web.gencat.cat/ca/tramits/) anant a la convocatòria corresponent.
Les entitats sol·licitants han de presentar una sol·licitud per cada projecte pel qual es demana una subvenció.
Si l'entitat presenta més d'una sol·licitud de subvenció per al mateix projecte, només es considera vàlida la
presentada en darrer terme i la resta no s'admeten.
Per poder presentar la sol·licitud electrònicament cal que l'entitat o qui la representi disposi d'un certificat
digital vàlid i vigent emès per qualsevol entitat de certificació classificada pel Consorci d'Administració Oberta
de Catalunya com a vàlida per identificar la ciutadania i les entitats davant de les administracions públiques,
d'acord amb els criteris establerts pel Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital. Els certificats
vàlids es poden consultar a l'apartat de Certificació digital de la pàgina web de Tràmits gencat
(http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/certificacio-digital/).
Les entitats que no disposin de certificat d'entitat o certificat digital de la representació legal de l'entitat poden
obtenir-ne un en els centres emissors que figuren a la llista de centres emissors que es pot consultar a la
secció “Com tramitar en línia” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/index.html

-5 L'òrgan instructor competent per tramitar les sol·licituds, escrits i comunicacions, per formular la proposta
de resolució provisional i definitiva degudament motivada, d'acord amb l'informe de la comissió de valoració,
és la persona titular de la Direcció de Serveis del Departament de Salut.

-6 Correspon a la persona titular de la Secretaria de Salut Pública la concessió o denegació de les subvencions
mitjançant una resolució motivada.

-7 D'acord amb la base 10.5 de l'Ordre SLT/257/2017, de 30 de novembre, s'ha de constituir una comissió que
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ha de valorar les sol·licituds presentades i elaborar un informe en què es concreti el resultat de l'avaluació
efectuada. La composició definitiva d'aquesta comissió és la següent:
- La persona titular de la Direcció de Serveis o persona en qui delegui, com a persona titular de la Presidència
de la comissió.
- La persona titular de la Sub-direcció General de Recursos Econòmics i Contractació, o la persona en qui
delegui.
- La persona titular de la direcció executiva del Programa de prevenció, control i atenció al VIH, les ITS i les
hepatitis víriques, o la persona en qui delegui.
- Un funcionari o funcionària del Departament de Salut, que nomeni la Presidència de la comissió.
- La persona titular del Servei de Contractació i Subvencions, que actua com a secretari o secretària, o la
persona en qui delegui.
- Una persona externa al sector públic de la Generalitat, si s'escau, experta en la matèria objecte de la
subvenció, nomenada per la Presidència de la comissió.

-8 El termini màxim per emetre la resolució de concessió de les subvencions i per notificar-la és de sis mesos
comptats des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, d'acord amb
l'article 25.4 de la Llei 38/2003. Un cop transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat ni notificat una resolució
de concessió expressa, s'entén desestimada la sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 54.2 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Aquesta Resolució, degudament motivada, es notifica a les entitats interessades mitjançant la publicació al
tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació
individual i té els mateixos efectes.

-9 El pagament de la subvenció s'ha de tramitar un cop s'hagi presentat la documentació justificativa del
projecte.
Un cop formalitzada la resolució de concessió de la subvenció s'ha de pagar una bestreta del 80 % de l'import
de la subvenció a les entitats que l'hagin demanada en el formulari de sol·licitud de la subvenció. Per a aquesta
bestreta no s'exigiran garanties.
El pagament de l'import restant s'ha de tramitar un cop l'actuació subvencionada s'hagi portat a terme i s'hagi
justificat d'acord amb la base 16 de l'Ordre SLT/257/2017, de 30 de novembre. La data límit de justificació de
la subvenció és el 28 de febrer de 2022.
Les despeses derivades de l'informe d'auditoria es poden imputar al cost del projecte fins al 3 % com a màxim
de l'import de la subvenció, en el supòsit de les subvencions que es justifiquin mitjançant aquesta modalitat,
d'acord amb la base 16.2 de l'Ordre SLT/257/2017, de 30 de novembre.

Contra aquesta Resolució de convocatòria les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada
davant la persona titular de la Conselleria de Salut, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la
publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que preveuen
els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Barcelona, 28 de gener de 2021

Marc Ramentol Sintas
Secretari general

(21.048.040)
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