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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1736/2018, de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria 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 de prevenció i tractament de les drogodependències, de l'any 2018 (ref. BDNS 408984).
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, entitats privades que realitzin
actuacions per a la prevenció i el tractament de les drogodependències en el marc establert en el Pla de salut
de Catalunya 2016-2020, les quals no siguin substitutives de prestacions assistencials.
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 el tractament dels problemes generats pel consum
de drogues constitueixen un element primordial per desenvolupar activitats complementàries a les realitzades
en l'àmbit institucional.
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 realitzin actuacions en l'àmbit de la salut (DOGC núm. 7512, de 7.12.2017), les quals regeixen les
subvencions previstes en aquesta convocatòria.
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.
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 del secretari o secretària general del Departament de Salut,

Resolc:

-1 Obrir la convocatòria pública 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 de prevenció i tractament de les drogodependències
de l'any 2018.

-2 Els projectes objecte de la subvenció, així com les despeses generades, s'han de dur a terme durant l'any
2018.

-3 L'import total de les subvencions atorgades no pot excedir d'1.000.000,00 d'euros; 475.000 euros a càrrec
de la partida SA1404D/481000100/4140 i 525.000 euros a càrrec de la partida SA1404D/482000100/4140, del
pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2018.
Un cop es resolgui la convocatòria, d'acord amb les sol·licituds presentades, es podran redistribuir entre les
diferents partides pressupostàries, els crèdits inicialment disponibles, sempre que no s'ultrapassi la dotació
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total de la convocatòria.

-4 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies 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 través de la pàgina web de Tràmits gencat
(http://web.gencat.cat/ca/tramits/).
Les entitats sol·licitants poden presentar en una única sol·licitud tots els projectes per als quals demani una
subvenció.

-5 L'òrgan instructor competent per tramitar les sol·licituds, escrits i comunicacions, per formular la proposta
de resolució provisional i definitiva degudament motivades, és el director o directora de Serveis del
Departament de Salut.

-6 Correspon al secretari o secretària 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
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:
--El director o directora de Serveis del Departament de Salut, o persona en qui delegui, com a president o
presidenta de la comissió.
--El sub-director o sub-directora general de Drogodependències, o persona en qui delegui.
--El sub-director o sub-directora general de Recursos Econòmics i Contractació, o persona en qui delegui.
--Un funcionari o funcionària del Departament de Salut, nomenat pel president o presidenta de la comissió.
--El o la cap del Servei de Contractació i Subvencions, que actua com a secretari o secretària, o persona en qui
delegui.
--Si s'escau, una persona externa al sector públic de la Generalitat experta en la matèria objecte de la
subvenció, nomenada pel president o presidenta de la comissió.

-8 El termini màxim per emetre la resolució de concessió de les subvencions i per notificar-la és de cinc mesos
comptats des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorregut
aquest termini, si no s'ha dictat i notificat 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, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
Aquesta resolució, motivada degudament, 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 es tramitarà un cop s'hagi presentat la documentació justificativa del projecte.
Un cop formalitzada la resolució de concessió de la subvenció es pagarà una bestreta del 80% de l'import 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 hagi estat degudament
realitzada i justificada 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 2019.
Les despeses derivades de l'informe d'auditoria es poden imputar al cost del projecte fins a un màxim del 3%
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.
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Contra aquesta Resolució de convocatòria, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el
conseller o consellera 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, 19 de juliol de 2018

Laura Pelay i Bargalló
Secretària general

(18.201.016)
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