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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1428/2013, de 18 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de
subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l’àmbit
de la salut de prevenció i tractament de les drogodependències corresponents a l’any 2013.
El Departament de Salut, mitjançant la concessió de subvencions i d’ajuts, vol fer partícips en la promoció i
protecció de la salut, com a agents externs però amb objectius comuns a l’Administració, entitats privades que
realitzin actuacions coincidents amb les àrees d’intervenció establertes en el Pla de salut 2011-2015 i, en tot
cas, no substitutives de prestacions assistencials.
Una de les àrees d'intervenció prioritària de l'Administració sanitària catalana és la prevenció i l'abordatge de
les drogodependències. Diferents indicadors fan possible una aproximació a la dimensió epidemiològica de l'ús
de drogues no institucionalitzades a Catalunya. És per això que el Departament de Salut té la necessitat
d'establir actuacions de foment en relació amb aquesta matèria.
Una de les finalitats principals de l'Administració és oferir estratègies d'intervenció per prevenir i abordar els
problemes generats pel consum de substàncies tòxiques. L'abús i la dependència d'aquestes substàncies
ocasionen complicacions orgàniques i psiquiàtriques associades directament a la substància i/o a la via
d'administració, i sovint també tenen altres repercussions socials i familiars derivades de les condicions en què
es desenvolupa aquest consum.
Des d'aquesta perspectiva, la col·laboració i la coordinació entre el Departament de Salut i les entitats privades
sense afany de lucre que actuen en l'àmbit de la prevenció i l'abordatge dels problemes generats pel consum
de drogues constitueixen un element primordial per desenvolupar activitats complementàries a les realitzades
en l'àmbit institucional.
D’acord amb el que s’ha exposat i atès que a la data d’avui el pressupost per a l’exercici 2013 no ha estat
aprovat, la qual cosa comporta la pròrroga automàtica del pressupost de l’any anterior en els seus crèdits
inicials fins a l’aprovació i la publicació dels nous pressupostos al DOGC, i de conformitat amb el que disposa el
Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2012 mentre no entrin en vigor els de 2013 (DOGC núm.
6283, de 31.12.2012), modificat pel Decret 164/2013, de 14 de maig (DOGC núm. 6377, de 16.5.2013).
Atès el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 27, de
18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual se n’aprova el Reglament (BOE núm. 176, de
25.7.2006); el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); l’article 12 de la Llei 13/1989, de
14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm. 1234, de 22.12.1989); la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010); la Llei 10/2011, del 29 de desembre,
de simplificació i millorament de la regulació normativa (DOGC núm. 6035, de 30.12.2011); la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE
núm. 285, de 27.11.1992); l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de
subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997); la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2012 (DOGC núm. 6075, de 27.2.2012); la Llei 5/2012, del 20 de març, de
mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics
(DOGC núm. 6094, de 23.3.2012); la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics (BOE núm. 150, de 23.6.2007); el Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament
dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat (DOGC núm. 5360, de 16.4.2009), i la Llei 29/2010,
del 3 d’agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (DOGC núm. 5687, de 6.8.2010);
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-1 Obrir la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense
afany de lucre que realitzin actuacions en l’àmbit de la salut de prevenció i tractament de les
drogodependències corresponents a l’any 2013, d’acord amb l'Ordre SLT/138/2013, de 17 de juny, per la qual
s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense
afany de lucre que realitzin actuacions en l’àmbit de la salut (DOGC núm. 6406, de 28.6.2013).
Els projectes objecte de la subvenció, així com les despeses generades, s’han de dur a terme durant l’any
2013.
L’import total de les subvencions atorgades no pot excedir de 950.000,00 euros i s’ha d’imputar a les partides
SA01D/482000100/4190 i SA01D/481000100/4190 del pressupost prorrogat de la Generalitat de Catalunya per
a l’any 2012, mentre no entrin en vigor els pressupostos de 2013.

-2 L’objecte de les subvencions, les àrees d’actuació, les condicions per atorgar-les, els requisits per sol·licitarles, els criteris de valoració de les peticions, els documents que s’han d’adjuntar a la sol·licitud i el termini de
presentació, els estableix l'esmentada Ordre SLT/138/2013, de 17 de juny.

-3 El termini per a la presentació de sol·licituds és d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació
d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

-4 Les sol·licituds es poden obtenir per mitjans telemàtics a través de la pàgina web de l’Oficina Virtual de
Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt) o presencialment en qualsevol dels registres del Departament de Salut en
els llocs i les adreces que s’esmenten a continuació, i s’han de presentar pels mateixos mitjans, degudament
emplenades i juntament amb la documentació requerida.
Adreces:
Departament de Salut, travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona.
Serveis Territorials del Departament de Salut a Barcelona, c. Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona.
Serveis Territorials del Departament de Salut a Girona, pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.
Serveis Territorials del Departament de Salut a Lleida, av. Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 Lleida.
Serveis Territorials del Departament de Salut a Tarragona, av. Maria Cristina, 54, 43002 Tarragona.
Serveis Territorials del Departament de Salut a les Terres de l'Ebre, c. La Salle, 8, 43500 Tortosa.
L’entitat sol·licitant ha de presentar una sol·licitud individualitzada per a cada projecte pel qual demani
subvenció.

-5 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'Administració de la
Generalitat quan es registrin en el Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya a través de la plataforma
corresponent i quedi constància a l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre
d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de l'entitat sol·licitant i
identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud.
La signatura de la sol·licitud s’ha de fer mitjançant la utilització de qualsevol dels certificats reconeguts i
admesos per l'Agència Catalana de Certificació, d'acord amb els requisits que estableix la Llei 59/2003, de 19
de desembre, de signatura electrònica (BOE núm. 304, de 20.12.2003). D’acord amb l’article 3.4 de la Llei
esmentada, la signatura electrònica reconeguda té, respecte de les dades consignades en forma electrònica, el
mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb les dades consignades en paper.

-6 La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions per mitjans telemàtics es pot fer tots els dies de l’any
durant les vint-i-quatre hores del dia, en els termes i terminis d'aquesta convocatòria.
A efectes de còmput de terminis, la recepció en el Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya en un dia
inhàbil s'entén efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent.
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-7 En el cas de no disposar de signatura electrònica, l’entitat pot presentar per via telemàtica la sol·licitud i els
annexos sempre que imprimeixi, signi i presenti tots els documents en el termini de 10 dies davant dels
registres del Departament de Salut. Si no ho presenta es considera que l’entitat ha desistit de la seva petició.

-8 L’òrgan competent per tramitar les sol·licituds, escrits i comunicacions és la Unitat de Contractació i
Patrimoni del Departament de Salut.

-9 Correspon al conseller o consellera de Salut la concessió o denegació de les subvencions mitjançant una
resolució motivada.
El termini màxim per emetre’n resolució i notificar les resolucions de concessió o de denegació és de sis mesos,
comptats des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat
sense que s'hagi dictat resolució expressa, s'ha d’entendre desestimada la sol·licitud d'atorgament de la
subvenció, d'acord amb el que disposa l'article 54 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

-10 La resolució de concessió o de denegació de les subvencions s’ha de notificar a les entitats mitjançant la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web del Departament de Salut
(http://www.gencat.cat/salut).
La resolució de concessió o de denegació de la subvenció exhaureix la via administrativa. Contra aquesta
resolució es pot interposar recurs potestatiu de reposició, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, davant el conseller o consellera de Salut, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la publicació al DOGC; o bé directament recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 46, en relació
amb l’article 10, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la
data de publicació al DOGC.

-11 El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l’import atorgat, a partir de la
data de concessió, per a la qual no s’exigeixen garanties. Quan la quantitat de la subvenció concedida sigui
inferior a la sol·licitada, les entitats han de comunicar prèviament per escrit l'acceptació de la quantia atorgada
a l'òrgan resolutori en el termini màxim d'un mes, comptat des de la data de la notificació de la resolució de
subvenció. L’escrit d'acceptació ha d'anar acompanyat d'un nou pressupost ajustat a la quantitat concedida.
El pagament del 20% restant es tramita un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament realitzada i
justificada.

-12 Les entitats beneficiàries han de presentar la documentació justificativa especificada a la base 11 de
l'esmentada Ordre SLT/138/2013, de 17 de juny, el 10 de gener de 2014, com a màxim.

Barcelona, 18 de juny de 2013

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

(13.182.029)
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