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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
ORDRE SLT/235/2020, de 31 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades al cofinançament d'inversions en
renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris d'aguts integrats al sistema
sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) en el marc del Programa específic de suport a la
renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut.
La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, atribueix al Servei Català de la Salut la
finalitat de promoure una actualització harmònica, eficient i coordinada del sistema públic de salut, incloent-hi
de manera expressa els seus equipaments. En el marc d’insuficiència inversora que va provocar la passada crisi
social i econòmica, s’ha produït una creixent erosió en la capacitat de renovació de determinats equipaments
als centres hospitalaris d’aguts del SISCAT que convé contrarestar i superar al més aviat possible, com a
garantia per preservar la qualitat assistencial del nostre sistema de salut. En aquest context, el Consell de
Direcció del Servei Català de la Salut va procedir a l’aprovació del Programa específic de renovació tecnològica
2021-2025 (PERT) en la seva sessió d’11 de novembre de 2019.
D’acord amb aquest marc legislatiu i la definició de prioritats de la política sanitària del nostre país a partir de
les estratègies establertes pel Pla de salut de Catalunya, el Servei Català de la Salut persegueix assolir
l’efectiva aplicació del PERT en un escenari d’equitat i transparència, capaç de prendre en consideració les
necessitats objectives dels diferents centres, el màxim aprofitament del potencial de cada inversió, la seva
ponderació pel que fa a l’impacte territorial, la gestió de recursos públics en condicions d’eficiència i la
corresponsabilització en els esforços del conjunt d’agents de la salut implicats en la gestió hospitalària en
l’àmbit públic. Per tal d’assolir-ho, es preveu un procediment de concessió de subvencions, obert al conjunt de
centres i concebut sota regles homogènies, destinades a la realització d’inversions en equipament sanitari a
centres hospitalaris integrats en la xarxa d’internament del SISCAT en règim de cofinançament amb les entitats
encarregades de la seva gestió. L’objectiu és promoure la modernització del parc tecnològic dels hospitals del
sistema públic de salut de forma vinculada a la cartera de serveis i, en aquest sentit, continuar adequant i
aprofundint el ritme de millora dels recursos en salut, millorar les instal·lacions i la tecnologia posades a
disposició dels professionals del sistema, optimitzar els mitjans econòmics públics a través d’una fórmula
d’elecció de prioritats objectiva i, finalment com a síntesi de tot l’anterior, dur a terme una millora general de
la qualitat dels nostres serveis públics de salut.
Atesa 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, que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les
normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;
Atès el que disposen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, i l'Acord de Govern GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la
modificació de l'Acord de Govern GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases
reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic;
Atès l'Acord del Govern pel qual s'aprova el model integral de gestió de subvencions i ajuts de la Generalitat de
Catalunya, aprovat en la sessió de Govern de 28 de febrer de 2017;
Atesa l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions;
Atesa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;
Atesa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques;
Atesa la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya;
Vistos els informes previs de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada del Servei Català de la Salut;
En ús de les facultats que em confereix l'article 92.3 del text refós de la Llei de finances públiques de
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Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article 1
Bases reguladores
1.1 Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva i cofinançament, destinades a promoure la realització d’inversions en renovació
d’equipament sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris d’aguts integrats al sistema sanitari integral
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), amb la finalitat de millorar la qualitat de l’atenció assistencial
prestada als hospitals del sistema públic de salut mitjançant la renovació del seu parc tecnològic.
1.2 Les bases, que figuren en l’annex d’aquesta Ordre, s’han de publicar íntegrament al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al portal de Transparència de la Generalitat.

Article 2
Convocatòria
Correspon al director o directora del Servei Català de la Salut efectuar les convocatòries d’acord amb les bases
reguladores aprovades en aquesta Ordre. Les convocatòries s’han d’obrir per resolució i s’han de publicar
íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler electrònic de l’Administració de la
Generalitat.

Disposició final
Única
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 31 de desembre de 2020

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut

Annex
Bases

—1 Objecte de les subvencions
1.1 L'objecte de les subvencions és promoure la realització d’inversions destinades a la renovació d’equipament
sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris d’aguts integrats al sistema sanitari integral d’utilització
pública de Catalunya (SISCAT), com a mecanisme per impulsar la modernització i renovació tecnològica del
sistema públic de salut a través de la substitució de l’equipament que ho requereixi, en els termes i segons els
criteris de priorització establerts per les presents bases.
1.2 Aquestes subvencions es plantegen i s’atorguen en règim de cofinançament, corresponent a les entitats
que en resultin beneficiàries assumir el percentatge de finançament de la inversió subvencionada segons els
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barems fixats per línies que es relacionen a continuació. S’estableixen 3 línies de subvenció d’acord amb les
característiques i preu estimat de l’equipament que sigui subvencionat:
- Línia 1. Equipament per a atenció a pacients crítics, monitoratge, ventilació, de suport al part i als nounats.
Equipament subvencionable en un 25%.
- Línia 2. Equipament de diagnòstic per la imatge convencional i/o terapèutic. Equipament subvencionable en
un 40%.
- Línia 3. Equipament específic de diagnòstic per la imatge, medicina nuclear i radioteràpia. Equipament
subvencionable en un 70%.
1.3 Els equipaments objecte de subvenció en règim de cofinançament s’han d’adquirir durant el període que es
determini a la corresponent convocatòria de subvencions.
1.4 Els equipaments i aparells mèdics que s’adquireixin en virtut de les subvencions regulades per aquestes
bases han de destinar-se i adscriure’s als centres hospitalaris on es troben els que siguin objecte de renovació.

—2 Entitats beneficiàries
Entitats que gestionen línies de serveis d’hospitals d’aguts integrats al SISCAT.
2.1 Pot sol·licitar aquestes subvencions qualsevol entitat, sigui pública o privada, que gestioni centres
hospitalaris d’aguts integrats al SISCAT o línies de serveis assistencials que hi pertanyin, sempre que la
integració al SISCAT del centre on s’hagi de destinar l’equipament subvencionat ho sigui en termes ordinaris i
d’estabilitat (no sota cap règim de transitorietat).
2.2 Perquè obtinguin aquestes subvencions, les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:
2.2.1 En el cas que l'entitat tingui cinquanta persones en plantilla o més de cinquanta, cal complir el que
estableix l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i, si escau, el Reial decret
364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de
reserva a favor dels treballadors amb discapacitat.
2.2.2 L’entitat no pot haver estat sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència
judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de
gènere.
També ha de complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb
aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i
dones. Segons el nombre de treballadors, la persona jurídica beneficiària ha de tenir vigent i/o registrat al
Registre públic de plans d’igualtat de la Generalitat de Catalunya un pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix
l’article 45 i la disposició transitòria 12 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
entre homes i dones, i els articles 32.3 i 36.2 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i
homes, i per últim, en els òrgans de direcció de l’entitat ha d’haver-hi una representació equilibrada de dones i
homes.
2.2.3 En el cas que l'entitat tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, cal una declaració dels
mitjans que s'utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i
intervenir-hi, d'acord amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista.
2.2.4 Complir el que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística.
2.2.5 No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
2.2.6 No haver estat sancionades per resolució ferma, durant els últims tres anys, per la comissió d'una
infracció greu en matèria d'integració laboral de persones discapacitades, o per la comissió d'una infracció molt
greu en matèria de relacions laborals o en matèria de prevenció de riscos laborals, de conformitat amb el text
refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4
d'agost, i la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
2.2.7 Disposar dels mitjans humans i materials necessaris i tenir assignats els recursos econòmics necessaris
per dur a terme l'activitat de prevenció de riscos laborals a l'empresa, d'acord amb el que disposa la Llei.
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2.2.8 Presentar una declaració per justificar si han demanat i/o han obtingut altres ajuts públics o privats per a
la mateixa activitat i fer constar el detall de l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.
2.2.9 En el cas d'associacions i fundacions, tenir adaptats els seus estatuts d'acord amb la disposició transitòria
primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques.
2.2.10 En el cas de les fundacions, complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat,
d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.
2.2.11 Adequar l'activitat de l'entitat al compliment dels principis ètics i les regles de conducta que
s'estableixen en aquesta Ordre.
2.3 Per obtenir la subvenció les entitats han de comprometre’s al compliment de les condicions modals
següents:
Primera: presentar un pla de renovació tecnològica integral del centre que incorpori el compromís de fixar com
a mínim un 2% del seu pressupost per al proper exercici a aquest efecte. Aquest pla ha d’incloure
preceptivament un inventari de l’equipament segons el model que facilitarà el Servei Català de la Salut a les
entitats sol·licitants, el pla de manteniment (revisions preventives executades i previstes, recull d’incidències
correctives, etc.), els criteris de monitoratge i priorització, la metodologia per a la presa de decisions quant a
les inversions en equipament i el compromís de destinar un 2% del pressupost a tal fi. En cas que l’entitat
sol·licitant resulti beneficiària, ha d’acreditar l’execució del compromís d’inversió previst al pla com a requisit
imprescindible per participar en qualsevol nova convocatòria de subvencions del Servei Català de la Salut, en
virtut de les presents bases reguladores o de qualsevol que les substitueixi amb un objecte anàleg.
El pla ha de ser objecte d’aprovació per part de l’entitat beneficiària amb anterioritat al moment d’execució de
la inversió subvencionada, circumstància que s’ha d’acreditar en el moment de la justificació de la subvenció.
Segona: presentar un compromís d’adscripció permanent de l’equipament subvencionat al centre o el servei
per al qual es prevegi, deixant constància que hi resta adscrit al marge de l’entitat encarregada de la seva
gestió.
L’adscripció ha de ser acordada per part de l’entitat beneficiària un cop adquirit l’equipament, circumstància
que ha d’acreditar-se en el moment de justificació de la subvenció.
Tercera: presentar el compromís d’aplicar la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, als
procediments de contractació que impulsin per adquirir l’equipament i els aparells mèdics en desenvolupament
de les subvencions regulades per aquestes bases. En el supòsit d’entitats sol·licitants no subjectes a aquesta
Llei, han de presentar una declaració i fer-ho constar juntament amb el compromís d’aplicar-ne els principis tal
com venen configurats pel seu article 1. En aquest darrer supòsit, les entitats no subjectes també han
d’incorporar el compromís addicional de realitzar una memòria justificativa del procediment seguit a aquest
efecte per acreditar l’aplicació dels referits principis, que han de posar a disposició del Servei Català de la Salut
en fase de justificació i quan aquest així ho sol·liciti.
En aquest sentit, el citat compromís implica que per a l’execució de la subvenció les entitats que en siguin
beneficiàries han de comptar com a mínim amb tres ofertes de diferents proveïdors i l’aplicació d’un criteri
d’elecció entre elles en termes d’eficiència i economia (llevat que no hi hagi en el mercat un nombre suficient
d’entitats que el subministrin, circumstància que s’ha d’acreditar).
2.4 Complir els requisits d'aquestes bases generals, així com qualsevol altra obligació legal o reglamentària que
pugui afectar-los.

—3 Quantia i aplicació pressupostària
3.1 La quantitat màxima destinada a aquestes subvencions i l'aplicació o aplicacions pressupostàries a les quals
s'han d'imputar són les que determini la convocatòria corresponent.
3.2 El finançament dels projectes de renovació d’equipaments mereixedors d’una subvenció es planteja en
termes d’obligació de cofinançament atribuïble directament i de forma automàtica, en virtut de la concessió, a
l’entitat beneficiària en els termes previstos per aquestes bases i els que es puguin determinar a les
respectives convocatòries.
3.3 La quantia de cada subvenció, un cop completada amb la part obligatòria de cofinançament, ha de cobrir la
despesa total prevista d’adquisició de l’equipament. Exclusivament la part corresponent al cofinançament
previst a càrrec de les entitats beneficiàries podria sotmetre’s a d’altres línies d’ajut, amb la condició que no
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corresponguin a la Generalitat de Catalunya ni a cap de les entitats que en depenen. En cap cas, la
concurrència d’altres possibles ajuts atorgats per altres institucions públiques o privades pot superar la part del
cost de l’actuació finançada a càrrec de l’entitat beneficiària.
3.4 Les entitats beneficiàries han de tenir la capacitat administrativa, operativa i financera per complir totes les
obligacions derivades d’aquestes bases reguladores, en especial la tresoreria necessària per assumir la part de
cofinançament de despesa imputable al projecte subvencionat en la mesura que els correspongui.
3.5 Cada línia subvencionable té adjudicat un import diferenciat en la convocatòria. Els excedents que es
produeixin en els diferents lots s’han de repartir en funció de la següent sol·licitud que quedi coberta,
començant per la línia 3, seguint per la línia 2 i finalitzant per la línia 1.
3.6 En tant que les entitats participants en la subvenció poden ser públiques o privades, atès que la seva
habilitació per participar en el procediment depèn de la gestió de centres i serveis integrats al SISCAT, no de la
seva naturalesa jurídica, i aquest fet comporta l’aplicació a partides pressupostàries diferents, els excedents
entre partides són transferibles.
3.7 Per poder considerar complert l’objecte i la finalitat de la subvenció, l’entitat beneficiària ha d’haver adquirit
l’equipament a renovar subvencionat, efectuat el pagament de la part de cofinançament que li correspongui i
haver-ho justificat en temps i forma. Qualsevol circumstància de no adquisició comporta la revocació total de la
subvenció.
3.8 Si fruit dels processos d’adquisició de l’equipament objecte de subvenció promoguts per l’entitat
beneficiària, la inversió final és inferior a la prevista per la subvenció, aquesta es redueix automàticament, i es
distribueix proporcionalment la disminució entre la part subvencionada i la part cofinançada, sense necessitat
de revocació expressa d’aquesta part. En el moment de la justificació, l’entitat beneficiària ha d’acreditar
documentalment aquesta circumstància, que ha de ser validada per l’òrgan d’instrucció.

—4 Despeses subvencionables
4.1 Són despeses subvencionables les que, de manera inequívoca, responguin a la naturalesa de l'equipament
objecte de subvenció, compleixin el conjunt dels requisits previstos, s'hagin compromès, s’executin dins el
termini determinat per convocatòria i hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del
període de justificació de la destinació de la subvenció prevista.
4.2 L’equipament subvencionable i la línia a la qual pertany, previstes en termes generals a la base 1.2,
s’especifiquen en cada convocatòria. Les despeses objecte de subvenció s'han d'ajustar, en qualsevol cas, als
requeriments tècnics propis dels equipaments que s’hi relacionen.
4.3 Només és elegible com a despesa subvencionable aquell equipament que es destini a renovar aparells i
tecnologia corresponent a les línies fixades que superin els límits d’edat d’adquisició establerts o hagin perdut
la capacitat de mantenir-se en funcionament (sigui per motius normatius o incidències de manteniment), als
diferents serveis dels hospitals, segons els barems que es concretin en cada convocatòria.
4.4 A més de l’equipament com a tal, també resulta subvencionable qualsevol despesa que sigui tècnicament
imprescindible per procedir a la renovació efectiva i la seva integració al servei hospitalari.
4.5 Les despeses subvencionables que preveuen aquestes bases han de respondre a costos reals, efectivament
efectuats, pagats i justificats mitjançant factures o documents comptables de valor probatori equivalent.

—5 Sol·licituds i comunicacions
5.1 Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva
justificació s'han de formalitzar per via telemàtica, utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant els formularis normalitzats que es faciliten a través de la pàgina web Tràmits gencat
(http://web.gencat.cat/ca/tramits/).
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 per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol de
signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 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/).
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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 que figuren a la llista de centres emissors que es pot consultar a la secció “Com
tramitar en línia”, de l'apartat Tràmit del web de la Generalitat de Catalunya (http://tràmits.gencat).
Cada entitat ha de presentar un formulari de sol·licitud per a cada projecte per al qual sol·liciti una subvenció.
En el cas que una entitat tramiti més d'una sol·licitud per a un mateix projecte només es considera vàlida
l'última sol·licitud presentada dins el termini, i es desestimen automàticament les anteriors.
En el supòsit d'interrupció en els sistemes electrònics durant el darrer dia de presentació de les sol·licituds, es
pot presentar la sol·licitud amb posterioritat durant tres dies hàbils consecutius.
La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions mitjançant les plataformes telemàtiques dona dret a la
persona interessada a consultar el seu expedient administratiu i a fer-ne el seguiment.
La persona interessada pot obtenir a través d'un servei electrònic d'accés restringit informació sobre l'estat de
tramitació del procediment. La informació sobre l'estat de tramitació ha de comprendre la llista dels actes de
tràmit formalitzats, amb indicació del contingut, així com de la data en què van ser dictats.
L'habilitació del sistema de consulta i seguiment de la tramitació no eximeix l'Administració de la Generalitat de
Catalunya d'efectuar les comunicacions i notificacions expresses que estableix la normativa.
5.2 La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació plena d'aquestes bases. Així mateix, i d'acord amb la
disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, la presentació de
la sol·licitud comporta l'autorització a l'òrgan gestor per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries
per a la tramitació de l'ajut emès per altres administracions o entitats públiques.
5.3 Si la sol·licitud no reunís els requisits establerts, s’ha de requerir a l’entitat sol·licitant perquè, en un
termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho
fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 68
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
5.4 La falsedat en les declaracions responsables o la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de
qualsevol dada o document preceptiu que acompanyi la sol·licitud, deixen sense efecte aquest tràmit des del
moment en què es coneguin i prèvia audiència de l’entitat interessada. En conseqüència, comporten la
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sense perjudici que puguin donar lloc al procediment de revocació de
la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

—6 Documentació
6.1 El formulari de sol·licitud, que les entitats sol·licitants poden obtenir a través de la pàgina web de Tràmits
gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), inclou la declaració responsable corresponent que acredita tots els
requisits establerts a la base 2 (apartats 2 i 3).
6.2 També s'ha d'indicar l'acord de l'òrgan de govern de l'entitat on s'aprova sol·licitar la subvenció i s'ha de
manifestar que la persona representant legal disposa de la capacitat suficient per actuar en nom de l'entitat
sol·licitant.
6.3 La presentació de la sol·licitud faculta el Servei Català de la Salut per comprovar la conformitat de les
dades que conté o es declaren.
6.4 S’ha de presentar una memòria tècnica que descrigui la funcionalitat del projecte de renovació, en
document no superior a 5 pàgines en format Word, on s’ha de recollir:
- El pressupost de la inversió proposada que justifiqui el valor de mercat del bé a adquirir.
- L’equip proposat amb una descripció de les seves principals característiques, la ubicació física de l’equip i el
servei al qual pertany.
- L’encaix de la utilització de l’aparell amb plans d’ús òptim associat a la formació i de qualitat, tant del
centre per si mateix, com del centre en cooperació amb d’altres centres.
- L’activitat a desenvolupar: quina era l’activitat de l’equip que es dona de baixa i quina és l’activitat global
del mateix servei on s’assigna (en el cas de tecnologies de diagnòstic i tractament per la imatge, nombre
d’usos anual). Es valora positivament incloure el detall de l’activitat a efectuar.
- L’edat de l’equip a renovar (certificat per a la factura, document que demostri que l’equip supera el criteri
d’edat o per certificat emès pel fabricant).
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- Les característiques del seu manteniment (factures o contractes amb vigència dels manteniments o
comunicats d’intervencions).
- Si manquen recanvis o fungibles (certificat de l’empresa i/o certificat del mateix centre indicant que no hi
ha alternativa) i l’existència o no d’equips alternatius.
- Una valoració quantitativa que demostri que el preu i la mateixa compra no impliquen transgredir principis
de cost-efectivitat per a les tecnologies amb un cost unitari superior a 300.000 € i, alhora, si aplica la millora
en cost-efectivitat que implica la renovació de l’equip.
- En el cas de proposar un equip alternatiu, però que serveix per cobrir les mateixes necessitats
assistencials, també s’ha d’incloure en la memòria justificativa.
6.5 La presentació de la sol·licitud també ha de venir acompanyada dels documents necessaris per complir el
conjunt dels requisits previstos per aquestes bases reguladores i les seves respectives convocatòries, entre
aquests els relatius als compromisos de compliment de les condicions modals previstes (respecte a la
presentació del Pla de renovació tecnològica, l’adscripció de l’equipament subvencionat al centre del SISCAT i el
compromís de subjecció a la Llei de contractes del sector públic).

—7 Termini de presentació de les sol·licituds
La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions mitjançant les plataformes telemàtiques es pot fer tots els
dies de l’any durant les 24 hores del dia, en els termes i dins el període que disposi la convocatòria d’ajuts
corresponent.

—8 Criteris de valoració i puntuació
8.1 Els criteris de valoració i de ponderació de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d’ajuts són
els que es relacionen a continuació. S’estableixen 15 criteris de valoració de les sol·licituds de subvenció, els
quals s’agrupen en 8 dominis. Cada criteri té una sèrie de possibles categories (atributs):

Puntuacions assignades segons els atributs per a cadascun dels 8 dominis, dels 15 criteris i del pes relatiu a
aplicar

DOMINI CRITERI

PES
Aturat actualment o data
d'aturada en menys d’un any

1

1. Aturada (finalització del
manteniment o disposició de
peces) per reglamentació o
per incidències declarades pel
fabricant o servei tècnic

4

Més del 50%
del temps
operatiu
aturat o més
de 5
avaries/any
2. Temps d'interrupcions per
avaries
2
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Classe III

Més del 15%
del temps
operatiu aturat
al 50% o de 3 a
5 avaries/any

3

Classe IIB
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Data d'aturada
igual o
superior a un
any

Data d'aturada
acreditada
però
indeterminada

3

1

15% del
temps
operatiu
aturat o
avaries/any

2

Classe IIA

26

Menys del
15% del temps
operatiu, cap o
1 averia/any

1

Classe I

21
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3. Classificació de l'equip
segons RD 1591/2009

2

0 Equips

3

4. Disponibilitat d'altres equips
alternatius

5. Hores/dia de funcionament

3

2

1

De 16 fins a 24
hores

De 8 fins a 16
hores

3

2

Entre 2.000 i
4.000 proves
anuals

3

7.Ubicació de l'equip

7

Més de 2
equips idèntics
o alternatius
inferiors amb
disposició d'ús

2

4

3

Menys de 8
hores

17

11

1

Menys de 2.000 proves anuals

1

Bloc quirúrgic, Diagnòstic per
Exploratori i
UCI
la imatge, bloc complementari
obstètric,
urgències, UCSI

5

6

2 equips
idèntics o
alternatius
inferiors amb
disposició d'ús

Equip idèntic o
alternatiu
inferior amb
disposició d'ús

4
Més de 4.000
proves anuals

6. Nivell d’utilització (només
s’aplica a PET/RMN/TAC/AL)

0

4

24 hores

4

1

Hospital de dia,
rehabilitació,
consultes
externes,
hospitalització

2

18

1

8. Justificat el benefici en efectivitat clínica i estadística

1

9. Justificat el benefici en l'ús (corba d'aprenentatge)

1

10. Justificat el benefici en seguretat

1

11. Import de manteniment
(cost contracte integral,
manteniment preventiu,
normatiu i correctiu)

Cost manteniment últim any / cost previst de
l'equip nou

4

12. Disminuir costos de
funcionament

Disminució de costos de personal / fungible
d'almenys un 10% del cost de compra de la
tecnologia substituïda

2

5

2

Fórmula de càlcul de la puntuació:

Índex renovació equip = ∑Aturades*26% + ∑Classe de seguretat*21% + ∑Existència d’alternativa centre*17%
+ ∑Nivell d’hores i usos*17% + ∑Ubicació crítica*18% + ∑Benefici renovació*5% + ∑Costos d’obsolescència i
funcionament*2%

Criteris de desempat:

8 13. Si es produeix alineament amb els objectius del Pla de salut o de medi ambient
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14. Si la seva incorporació forma part d'algun projecte d'innovació i no rep subvenció 1
15. Si es produeix equitat d'accés i col·laboració funcional

1

En cada convocatòria s’han d’establir criteris específics de desempat.
8.2 L’atorgament de la subvenció es determina sobre la base del resultat de ponderació dels criteris anteriors,
en funció de la quantitat sol·licitada i la part corresponent de finançament en el marc de cada línia, el crèdit
total disponible (que determina el màxim a concedir segons la seva distribució en línies) i el posicionament de
cada proposta en la prelació de puntuacions obtingudes fruit del procés d’avaluació previst pel procediment de
concessió.

—9 Procediment de concessió de les subvencions
9.1 El procediment de concessió de les subvencions s'ha d'ajustar al que estableixen l'article 94 del Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
9.2 La concessió de les subvencions es regeix pel procediment de concurrència competitiva.
9.3 Correspon a la persona titular de la Direcció del Servei Català de la Salut o a l'òrgan que determini la
convocatòria, la concessió o denegació de les subvencions mitjançant una resolució motivada.
9.4 L'òrgan instructor és la persona titular de la Direcció de l’Àrea Econòmica del Servei Català de la Salut (o
qui determini la convocatòria), que és qui ha de formular la proposta de resolució de concessió a l'òrgan
concedent de la subvenció, d'acord amb la proposta de la comissió de valoració.
9.5 La persona titular de la Direcció de l’Àrea Econòmica (o en el seu cas l'òrgan que determini la convocatòria)
ha de presidir una comissió tècnica de valoració formada per la persona titular de la Gerència Econòmica, la
persona que exerceixi de cap de la Divisió d’Inversions i Patrimoni, la persona titular responsable de tecnologia
mèdica, una persona designada per l’Àrea Assistencial, una persona designada per l’Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries (AQUAS) i per les persones externes al Servei Català de la Salut expertes en la matèria
objecte de la subvenció que la persona titular de la presidència de la comissió consideri necessàries i nomeni
d'acord amb el seu grau d'especialització en relació amb l’equipament a subvencionar. La persona titular de la
Direcció de l’Àrea Econòmica del Servei Català de la Salut ha de garantir la paritat de gènere en la composició
de la comissió tècnica de valoració si és viable tècnicament.
9.6 Aquesta comissió ha de valorar i comparar les sol·licituds presentades i, tenint en compte els criteris de
valoració que preveu aquesta Ordre, ha d'elaborar un informe on es concreti el resultat de l'avaluació
efectuada. Amb caràcter previ a l’emissió del seu informe, pot instar les entitats sol·licitants, a través de
l’òrgan d’instrucció, a aportar aquella informació de caràcter tècnic que consideri essencial per fonamentar la
seva tasca de valoració, sempre que aquesta informació estigui directament vinculada al procediment de
concessió i al que determinen les presents bases.
La Comissió de Valoració és l'òrgan col·legiat que té atribuïdes les funcions d'aplicar les bases reguladores de la
convocatòria, examinar els expedients de sol·licitud en funció dels criteris de valoració prioritaris establerts, i
resoldre incidències, si n'hi ha, per a l'elaboració de l'informe en què es concreti el resultat de l'avaluació
efectuada. Aquest informe s’ha de concretar en una llista de les subvencions proposades, per línies i ordre de
puntuació rebuda, on també s’hi ha d’incloure, si és possible segons les sol·licituds rebudes i la puntuació
mínima requerida, una llista de reserva subjecta al mateix criteri de prelació.
D'aquesta Comissió, no en pot formar part l'òrgan que emeti la resolució de concessió o denegació de les
subvencions.
9.7 Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de
concessió de les subvencions, d'acord, si escau, amb l'informe de la Comissió de Valoració, i d'acord amb allò
previst a la base 11. L'òrgan instructor formula la proposta definitiva de concessió de les subvencions a la
vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional prèvia un cop completats els tràmits previstos a la
base 10, i l'eleva a l'òrgan resolutori.
La proposta de resolució provisional de concessió s'ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la
Comissió de Valoració. Quan l'òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la
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discrepància.
9.8 L'òrgan competent per concedir les concessions, de conformitat amb la convocatòria, pot reduir parcialment
o totalment les subvencions sol·licitades, abans que es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les
restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

—10 Proposta de resolució provisional i acceptació de la subvenció
10.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a les entitats interessades
mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els
mateixos efectes.
10.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista d’entitats sol·licitants proposades per ser
beneficiàries de les subvencions i les entitats que formen part de la llista de reserva, degudament prioritzada
en funció de la puntuació obtinguda segons els criteris de la base 8.1. En el supòsit que alguna de les entitats
proposades per ser beneficiàries de la subvenció no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la
subvenció a l'entitat o entitats sol·licitants de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que s'hagi
alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents, corresponent a l’òrgan instructor la proposta de
conformitat al que preveu la base 9.7.
10.3 Abans de l’elaboració de la proposta de resolució provisional, l’òrgan instructor pot demanar a les entitats
sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que
figuren en la sol·licitud.
10.4 La subvenció s’entén acceptada tàcitament en el supòsit que l’entitat proposada com a beneficiària no
presenti cap al·legació o el seu desistiment dins el termini de deu dies hàbils a la notificació en els termes
previstos a la base 10.1.
10.5 Les entitats sol·licitants que no han obtingut subvenció poden presentar al·legacions, que s'han de tenir
en compte en el moment de resoldre l'atorgament de les subvencions d'acord amb el model normalitzat que
poden obtenir a la pàgina web de Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), en el termini de deu dies
hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la proposta provisional de concessió.

—11 Inadmissió i desistiment
11.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen
les bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.
11.2 Desistiment de la sol·licitud:
a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen les bases 2 i 6 o la manca d'esmena
dels requisits esmenables, dins el termini de deu dies hàbils i amb el requeriment previ.
b) La manca de presentació, dins el termini establert, de la documentació que sigui requerida en el marc de les
bases.
11.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre la inadmissió o el
desistiment de les sol·licituds i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les entitats interessades
mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(http://tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
11.4 Qualsevol entitat sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció abans de la
concessió, i l’òrgan instructor l’ha d’acceptar.

—12 Resolució
12.1 La resolució de concessió o denegació de la subvenció, degudament motivada, correspon al director o
directora del Servei Català de la Salut, de conformitat amb la proposta definitiva de concessió elevada per
l’òrgan instructor.
12.2 El termini màxim per emetre i notificar la resolució de concessió i desestimació és de sis mesos a comptar
des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria. La notificació de la resolució de concessió o
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denegació de la subvenció s'ha de fer mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té
els mateixos efectes.
12.3 Contra la resolució de concessió i denegació dels ajuts es pot interposar recurs d’alçada davant la persona
titular de la Conselleria de Salut en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la notificació a través de
la publicació de la resolució al tauler electrònic. En el cas que, d'acord amb la convocatòria, la concessió o
denegació de la subvenció correspongui a un altre òrgan del Servei Català de la Salut, es pot interposar recurs
d'alçada davant el seu superior jeràrquic, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de
la resolució al tauler electrònic.
12.4 Un cop transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat ni notificat la resolució final del
procediment, les entitats sol·licitants poden entendre desestimades les sol·licituds per silenci administratiu.
12.4 En la resolució d'atorgament de les subvencions s'han de determinar l'import global atorgat a l'entitat
beneficiària i el projecte o projectes subvencionats, i indicar les línies d'actuació en les quals s'emmarca, amb
l'import desglossat per a cadascun d'aquests i la part de cofinançament que els correspon a càrrec de l’entitat
beneficiària per a cada projecte.

—13 Publicitat
El Servei Català de la Salut ha de donar publicitat a les subvencions atorgades d'acord amb la normativa
aplicable en matèria de transparència. En aquest sentit, i sens perjudici de la seva publicació, es fa publicitat
de l’atorgament de tots els ajuts mitjançant la pàgina web del Servei Català de la Salut i el portal de
Transparència de la Generalitat.
El Departament de Salut i el Servei Català de la Salut poden fer públics el contingut i els resultats de les
actuacions i projectes finançats amb aquestes subvencions. Quan les entitats beneficiàries facin públics les
actuacions i els projectes finançats amb aquestes subvencions han de fer constar expressament que han estat
subvencionats pel Servei Català de la Salut, com a entitat adscrita al Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, el qual es reserva el dret d'aparèixer en el material derivat de les actuacions o projectes
subvencionats.

—14 Pagament i bestreta
14.1 El pagament de la subvenció s'ha de tramitar un cop s'hagi presentat la documentació justificativa del
projecte.
14.2 Com que el cost de l’equipament a subvencionar és elevat, s’efectua un primer pagament via bestreta, la
quantia de la qual, en percentatge sobre l'import subvencionat, es determina en cada convocatòria i que, en
cap cas, no pot superar el 80% de l'import concedit la subvenció atorgada. Per a aquesta bestreta no
s'exigeixen garanties.
El pagament de la bestreta s'ha de tramitar un cop formalitzada i notificada la resolució de concessió, el
pagament de l'import restant s'ha de tramitar un cop l'actuació subvencionada hagi estat degudament
completada i justificada d'acord amb la base 15.
14.3 Prèviament a cadascun dels pagaments, tant de la bestreta com de l’import restat subvencionat, l'òrgan
instructor ha de comprovar d'ofici que l'entitat beneficiària està al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.

—15 Justificació de la subvenció
15.1 La fórmula de justificació és el compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, d’acord amb
l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny.
Les entitats beneficiàries han de justificar el compliment de l'objecte de la subvenció i de l'aplicació dels fons
percebuts a través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya mitjançant els formularis disponibles al
web (http://tramits.gencat.cat), a través de la presentació de la factura i la justificació que la compra del
material s’ha efectuat d’acord amb els procediments que marca la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, o en els casos que pertoqui amb l’aplicació dels seus principis, i el pressupost de
l’entitat on consti que s’ha destinat el percentatge indicat a la reposició del material o compromís de la persona
titular de la direcció de l’entitat que s’ha d’incloure en el pressupost de l’exercici vinent.
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15.2 El Servei Català de la Salut ha de comprovar l'aplicació correcta de la subvenció i sol·licitar a cada
persona beneficiària determinats justificants de despesa i pagament mitjançant la tècnica del mostreig
combinat.
No obstant tot el que s’ha exposat anteriorment, el Servei Català de la Salut pot exigir la totalitat dels
justificants de despesa si així ho considera la comissió tècnica, qualsevol dels òrgans que participen en el
procediment o els seus òrgans de control fiscal.
15.3 Els justificants s’han de presentar en format electrònic vàlid, d'acord amb el que preveuen les normes de
procediment administratiu vigent.
15.4 El control de la concurrència de subvencions es duu a terme mitjançant el sistema de validació prevista a
l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny.
15.5 Les entitats beneficiàries no subjectes a la Llei de contractes del sector públic han de posar a disposició
del Servei Català de la Salut una memòria justificativa del procediment seguit en la contractació de
l’equipament subvencionat en els termes previstos a la base 2.3, a l’efecte d’acreditar l’aplicació dels principis
de la Llei de contractes del sector públic tal com venen configurats per l’article 1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre. En aquest sentit, la justificació ha de preveure que, com a mínim, constin tres ofertes de diferents
proveïdors (llevat que no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin, circumstància
que s’ha d’acreditar) i l’aplicació dels criteris d’elecció entre les ofertes presentades (en el benentès que s’ha
de justificar satisfactòriament qualsevol elecció que no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa).
15.6 Termini i lloc de presentació i esmena de la documentació justificativa:
a) El termini màxim per presentar la documentació justificativa és el que s'estableixi a cada convocatòria.
b) La resolució de la convocatòria ha de preveure que la justificació es presenti per via telemàtica a través de la
pàgina web de Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/).
c) En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant
l'últim dia establert per a la presentació de la documentació justificativa, aquesta es pot dur a terme durant els
tres dies hàbils consecutius següents.
d) El termini de justificació pot ser ampliat de conformitat amb la normativa aplicable.
e) Quan el Servei Català de la Salut percebi que hi ha defectes esmenables en la justificació ho ha de fer saber
a l'entitat beneficiària i li ha de concedir un termini de deu dies hàbils per corregir-los.

—16 Obligacions de les entitats beneficiàries
Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions següents:
a) Complir la finalitat de la subvenció materialitzant l’adquisició de l'equipament subvencionat i la seva
adscripció al centre del SISCAT en el termini determinat.
b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi substancial en el
projecte presentat s'ha de comunicar mitjançant el formulari d'aportació de documentació que consta a
l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), amb anterioritat a la
finalització del termini d'execució, a l'òrgan instructor, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, dins
el termini màxim previst a les bases reguladores, si no comporta canvis substancials ni representa un
incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases reguladores. Els canvis no
comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa, poden donar lloc a la revocació total o parcial
de la subvenció.
c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i
sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa
aplicable.
d) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada,
obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'ha de fer tan bon punt es
coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.
e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del text refós de la Llei de finances públiques
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de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
f) La despesa subvencionable s’ha d’ajustar a la normativa que marqui la Llei de contractes del sector públic
(Llei 9/2017, de 8 de novembre, o norma de contingut anàleg que la pugui substituir) i la seva normativa de
desplegament, en la mesura que resulti aplicable a les entitats beneficiàries. En cas que no hi estiguin
subjectes i/o quan la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics
per a la contractació menor, en els termes que ho regula l’article 118 d’aquesta Llei bàsica estatal, s'han de
sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació de l’adquisició
de l’equipament, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre
d'entitats que els efectuïn, prestin o subministrin, circumstància que han d’acreditar amb el lliurament del
corresponent informe tècnic amb aquest objecte dins el mateix termini de justificació que resulti aplicable.
g) Incloure elements comunicatius diversos tals com el logotip del Servei Català de la Salut i expressions
similars a “Amb el suport del Servei Català de la Salut”, utilitzant el logotip corporatiu del Programa
d'identificació visual (PIV) disponible a la pàgina web: (http://identitatcorporativa.gencat.cat), en els elements
informatius i de difusió de l'activitat objecte de la subvenció, si es duen a terme amb posterioritat a la
concessió de la subvenció.
h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics,
mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
i) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern han de complir amb les obligacions de
transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.
j) En compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, les persones jurídiques que puguin
percebre una subvenció per un import superior a 10.000 € han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant
una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració,
per tal que l'òrgan concedent les faci públiques sempre que la subvenció concedida superi l'import de 10.000 €.
k) Les entitats beneficiàries de les subvencions han de presentar una declaració responsable en què manifestin
el compliment del que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
l) Justificar, davant l'òrgan gestor, el compliment dels requisits i condicions, i també la realització i el
compliment de la finalitat que determini la concessió de la subvenció.
Atès que la subvenció s’atorga en règim de cofinançament i, per tant, necessàriament es limita a finançar un
percentatge del projecte, s'ha d'acreditar el cost total de l'objecte subvencionat en els termes que estableix la
base 15.
m) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i les bases
reguladores de cada subvenció.

—17 Revocació i revisió de la resolució de concessió
17.1 L'òrgan concedent, amb tramitació prèvia del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o
parcialment les subvencions concedides amb l'obligació per part de l'entitat beneficiària de retornar l'import
rebut, sigui en concepte de bestreta o d’abonament de la subvenció amb posterioritat a la seva justificació, i de
pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
17.2 És procedent la revocació parcial de la subvenció en proporció a la part del cost del projecte no justificada
suficientment sempre que s'hagi complert la finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció que en tot cas
requereix l’adquisició de nou equipament.
17.3 Les subvencions concedides es poden revisar i, en especial, es pot modificar la resolució de la concessió
en cas d'alteració de les condicions que van determinar l'atorgament o en cas de l'obtenció concurrent d'altres
ajuts.
17.4 D'acord amb el que estableix l'article 33.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en relació amb la base 15.4, s'ha d'exigir el reintegrament
de la subvenció atorgada quan l'Administració tingui coneixement de la percepció d'altres subvencions
incompatibles amb l'atorgada sense que l'entitat beneficiària hi hagi renunciat.
17.5 Un cop transcorregut el termini establert de justificació, sense que aquesta hagi estat presentada davant
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l'òrgan gestor competent, aquest òrgan ha de requerir l'entitat beneficiària perquè en el termini improrrogable
de quinze dies hàbils presenti la justificació, amb la indicació que, si no ho fa, s'entén que desisteix de la
sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i es dicta la resolució corresponent.
La falta de presentació en el termini establert comporta la revocació i, en el seu cas, l'exigència del
reintegrament de les quantitat percebudes i altres responsabilitats establertes en la legislació aplicable en
matèria de subvencions, en compliment de l'article 16.3 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny.

—18 Sancions
En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores, és d'aplicació el règim
sancionador previst a la Llei 38/2003, de 7 de novembre, general de subvencions, i al text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest
incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del
reintegrament total o parcial de la subvenció.

—19 Protecció de dades
En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i
les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les
mesures de seguretat del Reglament de la Unió Europea 2016/679, de 24 d'abril, de protecció de dades, i la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

—20 Publicació de la convocatòria
20.1 Atesos els articles 17.3 b) i 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en relació amb l'Acord
GOV/192/2015, de 29 de desembre, pel qual es complementa l'Acord GOV/77/2015, de 2 de juny, sobre la
publicació dels anuncis de notificació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en relació amb la
publicació de les convocatòries de subvencions, el text íntegre de la convocatòria es publica al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
20.2 La publicació de la convocatòria es fa efectiva amb la tramesa de la informació que exigeix el Registre
d'ajuts i subvencions de Catalunya, d'acord amb l'article 96 bis del text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i mitjançant la Base de dades nacional
de subvencions.

—21 Règim jurídic
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són aplicables els preceptes continguts en 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; 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 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 4/2008,
de 24 d'abril, del llibre III del Codi civil de Catalunya; la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives, així com el que disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya que
sigui aplicable a l'exercici corresponent i la resta de normativa aplicable.
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