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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/65/2021, de 15 de gener, per la qual s'obre la convocatòria pública 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, durant
el període 2021-2022 (ref. BDNS 544648).
Mitjançant l'Ordre SLT/235/2020, de 31 de desembre de 2020, s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva destinades al cofinançament d'inversions en equipaments propis dels
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), publicada al DOGC núm. 8310, de 7 de gener de 2021. Amb
aquestes bases, les quals han de regir les subvencions previstes per aquesta convocatòria, es persegueix promoure
l'actualització tecnològica del nostre sistema públic de salut de forma vinculada a la cartera de serveis, com a fórmula per
modernitzar les instal·lacions hospitalàries i repercutir en la millora general de la qualitat assistencial dels serveis públics del
nostre país.
Per tal de potenciar l'efectivitat pràctica de la convocatòria, el Servei Català de la Salut procura que el desenvolupament del
procediment de concessió es conclogui dins d'un horitzó de dos mesos a comptar des de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, com a mesura per facilitar la disponibilitat dels marges de temps necessaris a les entitats que en
resultin beneficiàries per a l'execució de les inversions de renovació d'equipament subvencionades dins els terminis previstos.
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.
Vist l'Acord adoptat pel Govern de la Generalitat en data 9 de desembre de 2020, mitjançant el qual s'autoritza la realització
de despesa amb abast plurianual amb l'objecte de finançar aquesta convocatòria de subvencions;
Vist que l'Ordre d'aprovació de les bases reguladores de referència determina que l'òrgan competent per obrir la convocatòria
pública de subvencions és la Direcció del Servei Català de la Salut,

Resolc:

—1 Obrir la convocatòria pública de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades al cofinançament
d'inversions en equipaments propis dels centres hospitalaris d'aguts del SISCAT, a efectuar durant el període 2021-2022, en el
marc del Programa específic de suport a la renovació tecnològica promogut pel Servei Català de la Salut.
L'equipament subvencionable mitjançant aquesta convocatòria i la línia a la qual pertany, s'especifica a l'annex 1.

—2 Les bases reguladores d'aquesta convocatòria de subvencions són les establertes en l'Ordre SLT/235/2020, de 31 de
desembre de 2020, 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 (feta pública al DOGC núm. 8310,
de 7 de gener de 2021).
El model d'inventari que determina la base 2.3 primera de les bases reguladores, s'adjunta a l'annex 2.

—3 Els projectes objecte de la subvenció s'han d'haver executat completament l'any 2021. Es pot justificar la despesa fins al
31 de març de 2022.

—4 Pot sol·licitar una subvenció de les previstes en aquesta convocatòria 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 estables (no
sota cap règim de transitorietat).
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—5 L'import total màxim destinat a les subvencions previstes per aquesta convocatòria no pot excedir de 30.000.000 €,
distribuït en 24.000.000 € el 2021 i 6.000.000 € el 2022, que s'han d'imputar a les partides pressupostàries
5100D/740000100/4120/0000, 5100D/760000100/4120/0000, 5100//770000100/4120/0000 i 5100D/781000100/4120/0000
del pressupost del Servei Català de la Salut.
Un cop es resolgui la convocatòria, d'acord amb les sol·licituds presentades segons els criteris de valoració i el procediment de
selecció establerts per les bases reguladores d'aplicació, es poden redistribuir els crèdits inicialment disponibles entre aquestes
partides pressupostàries, sempre que no s'ultrapassi la dotació total assenyalada, per tal que el pagament de les subvencions
s'ajusti a la normativa d'execució pressupostària tenint en compte que la naturalesa jurídica de les entitats potencialment
beneficiàries no és homogènia.
Aquest import es desglossa en les quantitats previstes següents:

Partides pressupostàries

Any 2021

Any 2022

D/740000100/4120/0000

9.057.000,00

2.264.000,00

D/760000100/4120/0000

2.717.000,00

679.000,00

D/770000100/4120/0000

1.358.000,00

340.000,00

D/781000100/4120/0000

10.868.000,00

2.717.000,00

24.000.000,00 6.000.000,00

El repartiment s'efectua d'acord amb les línies previstes al punt 1.2 de les bases reguladores segons la distribució següent:

Línia 1

6.000.000 €

Línia 2 10.000.000 €
Línia 3 14.000.000 €

—6 La quantitat màxima de l'ajut a cada projecte de renovació tecnològica i la determinació dels percentatges de
cofinançament és l'establert segons les línies previstes a la base 1.2. Les despeses subvencionables es determinen a les bases
reguladores.

—7 Les entitats previstes al punt 2 de les bases reguladores poden presentar diversos projectes de renovació tecnològica en
un sol o diversos centres i serveis que es trobin sota la seva gestió.

—8 El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, comptador 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 Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/). L'entitat sol·licitant ha de presentar en una única sol·licitud tots els
projectes per als quals demani una subvenció.

—9 L'òrgan instructor competent per tramitar les sol·licituds, els escrits i les comunicacions és la Direcció de l'Àrea Econòmica
del Servei Català de la Salut.

—10 Correspon a la Direcció del Servei Català de la Salut la concessió o denegació de les subvencions mitjançant una
resolució motivada.
Aquesta resolució 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.

—11 D'acord amb la base 9.5 de l'Ordre SLT/257/2017, de 30 de novembre, es constitueix una comissió tècnica que ha de
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valorar les sol·licituds presentades, elaborar un informe on es concreti el resultat de l'avaluació efectuada i formular una
proposta de resolució degudament motivada.

—12 El termini màxim per emetre la resolució de concessió de les subvencions i de notificar-la és de sis 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, la sol·licitud s'entén desestimada, 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.

—13 El pagament de la subvenció es tramita un cop s'hagi presentat la documentació justificativa del projecte. Un cop
formalitzada la resolució de concessió de la subvenció, es paga una bestreta del 80% de l'import de la subvenció i el 20%
restant quan s'hagi justificat la totalitat de la despesa. Per a aquesta bestreta no s'exigeixen garanties. La justificació de la
subvenció s'ha de presentar per via telemàtica a través de la pàgina web de Tràmits gencat
(http://web.gencat.cat/ca/tramits/). La data límit de justificació de la subvenció és el 31 de març de 2022.

—14 Les entitats sol·licitants de les subvencions han d'acreditar el compliment de la quota de reserva per a la integració social
de les persones amb discapacitat establerta per la legislació vigent i de la resta de requisits i condicions que estableixen les
bases reguladores, amb la forma i terminis que s'hi especifiquen.

—15 El règim jurídic d'aquesta convocatòria està definit pel conjunt de normes següent, a més de les bases reguladores de
referència: text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;
els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desenvolupa.

—16 Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Conselleria de Salut en el
termini d'un mes des de la seva publicació.

Barcelona, 15 de gener de 2021

Adrià Comella i Carnicé
Director del Servei Català de la Salut

Annex 1
Barems de l'edat dels equips en relació amb la seva edat recomanada

Primera convocatòria: equips que superen l'edat recomanada mínima o hagin perdut la capacitat de mantenir-se en
funcionament (sigui per motius normatius o incidències de manteniment).

Criteris específics de desempat per a la primera convocatòria
En el supòsit d'empat, per a la primera convocatòria es proposen com a criteris de desempat:
- Els anys que l'equip excedeix de l'edat límit.
- El fet d'acreditar no disposar de manteniment o recanvis.
- El fet d'acreditar un incompliment normatiu (en principi només s'aplica a radioteràpia).

- Línia 1. Equipament subvencionable en el 25%

Equipament per a atenció a pacients crítics, monitoratge, ventilació, suport al part i nounats

A. Equips de ventilació / atenció a pacients crítics
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Aparell de BIPAP
Equip d'anestèsia avançat
Equip d'anestèsia compatible MRI
Equip d'anestèsia elemental
Equip d'anestèsia intermedi
Respirador d'alta freqüència
Respirador de transport
Respirador infantil
Respirador volumètric
Respirador volumètric neonatal
B. Monitoratge
Central de monitoratge
Monitor de quiròfan
Monitor de transport
Monitor de transport RMN
Monitor d'ECG, SA02, PANI, FC avançat
Monitor d'ECG, SA02, PANI, FC bàsic
Monitor d'ECG, SAO2, PANI, FC per a nadons
C. Suport al part / nounats
Cardiotocògraf
Incubadora
Incubadora de transport
Taula tèrmica per a nadons

- Línia 2. Equipament subvencionable en el 40%

Equipament de diagnòstic per la imatge convencional i/o terapèutic

D. Diagnòstic per Ia imatge convencional
Densitometria
Ecocardiògraf avançat
Ecocardiògraf bàsic
Ecògraf d'alta resolució
Ecògraf general avançat
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Ecògraf ginecològic
Ecògraf ginecològic avançat
Equip transportable de radiologia DR
Mamògraf digital
Ortopantògraf
Telecomandament digital
Unitat radiològica digital
E. Diagnòstic per la imatge terapèutic
Arc quirúrgic
Arc quirúrgic bàsic

- Línia 3. Equipament subvencionable en un 70%

Equipament específic de diagnòstic per la imatge de gran infraestructura, medicina nuclear i radioteràpia

F. Medicina nuclear
PET-TAC
Gammacàmera
Gammagrafia doble detector c/TAC
G. Diagnòstic per la imatge altres
Tomògraf axial computat bàsic
Tomògraf axial computat gamma alta
Tomògraf axial computat mitjà
Equip d'angiografia digital vascular
Equip d'angiohemodinàmica biplana, digital
Equip de radiologia vascular digital
Equip d'hemodinàmica
Equip RMN 1,5 tesles
Equip RMN 3 tesles

Classificació d'equips per edats límit
Grup A – Equips amb una edat recomanada límit de 12-14 anys.
Grup B – Equips amb una edat recomanada límit d'entre 10 i 12 anys.
Grup C – Equips amb una edat recomanada límit d'entre 8 i 10 anys.
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A
Accelerador lineal 18 MeV
Arc quirúrgic
Arc quirúrgic bàsic
Densitometria
Equip de braquiteràpia alta taxa
Equip de braquiteràpia polsada
Equip de radioteràpia intraoperatòria
Equip transportable de radiologia DR
Gammacàmera
Ortopantògraf
Sistema MRI intervencionista
Telecomandament digital
Unitat radiològica digital
B
Analitzador de respiració
Aparell CPAP
Aparell de BIPAP
Equip d'anestèsia avançat
Equip d'anestèsia compatible MRI
Equip d'anestèsia elemental
Equip d'anestèsia intermedi
Equip d'angiografia digital vascular
Equip d'angiohemodinàmica biplana, digital
Equip de radiologia vascular digital
Equip d'hemodinàmica
Equip RMN 1,5 tesles
Equip RMN 3 tesles
Gammacàmera
Incubadora
Incubadora de transport
Incubadora de transport per a RMN
PET-TAC
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Respirador d'alta freqüència
Respirador de transport
Respirador infantil
Respirador volumètric
Respirador volumètric neonatal
TAC intraoperatori
Taula tèrmica per a nadons
Tomògraf axial computat bàsic
Tomògraf axial computat gamma alta
Tomògraf axial computat mitjà
C
Analitzador d'òxid nítric
Cardiotocògraf
Central de monitoratge
Ecocardiògraf avançat
Ecocardiògraf bàsic
Ecògraf d'alta resolució
Ecògraf general
Ecògraf general avançat
Ecògraf ginecològic
Ecògraf ginecològic avançat
Ecògraf portàtil
Ecògraf vascular
Mamògraf digital
Monitor de quiròfan
Monitor de transport
Monitor de transport RMN
Monitor d'ECG, SA02, PANI, FC avançat
Monitor d'ECG, SA02, PANI, FC bàsic
Monitor d'ECG, SAO2, PANI, FC per a nadons

ANNEX 2. INVENTARI COMPLET (a Sol.licitud_Pert, només s’hi inclou la part que es sol.licita actualitzar)
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C=Codi; N=Nom.

C_EP N_EP C_UP N_UP Nº
Marca Model Data
C_EQ N_EQ Ubicació Nº
Servei Solicitud Activitat Activitat
Inventari
adquisició
Serie
global
proves
anual
equip
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Pla de manteniment anual (recull d’actuacions, el pla específic en memòria apart)
Nº revisions preventives
previstes
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Nº revisions preventives
executades

Nº incidències
correctives
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Enquesta amb la finalitat d’analitzar la utilització de la cartera de serveis de l'alta tecnologia de diagnòstic per la imatge al
SISCAT en el context del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT)

(Vegeu la imatge al final del document)
RES_convocatoria_PERT_CAT_enquesta.pdf

Notes:
-Les dades les recull i analitza el CatSalut. No es presentaran resultats que permetin una anàlisi individualitzada sense
consentiment de centre
-Hi haurà dues fases de recollida de dades. Una inicial per poder participar en el programa en general (hi hagi o no hi hagi
dispositius d'aquests quatre tipus en estat d'obsolescència). Una segona on es demanaran aclariments necessaris per acceptar
el document (outliers, missings...)
-TAC2 o els successius apliquen quan hi ha més d'1 TAC. Si es disposa de més de 3 TAC, afegir files. El mateix aplica per PET,
MD o RMN
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-Si es disposa d'un dispositiu més avançat: ressonància magnètica nuclear de 3 tesles, ressonància de 64 talls... ha de ser el
primer presentat
-Si els torns no són de 8 hores o són diferents segons cada dispositiu s'ha d'exposar als comentaris. S'agrairà (però no és
necessari) incorporar si hi ha limitacions per poder treballar més torns i els motius
-Qualsevol aclariment sobre la productivitat s'ha d'exposar als comentaris
-El “nombre ajustat” s'ha d'emplenar si la data de compra és anterior a 2010. La xifra correspon al nombre de proves que es
creu que es podrien completar en el mateix nombre de torns actuals si no hi haguessin avaries, aturades o degeneració de la
imatge per antiguitat
-Les proves “complexes” tenen les definicions següents. Si algun tipus rellevant no està inclòs a la llista si us plau llisteu:
o TAC: aorta, cardíac o coronari, triple exclusió corotep, cèrvix toràcic abdominopelvià, politrauma, embolisme pulmonar,
perforants paret abdomen
o RMN: coll (laringe, orofaringe, càvum), tòrax, plexe braquial, abdomen, pelvis, fetge i extremitat superior o inferior no
articular

(21.015.083)
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Enquesta amb la finalitat d’analitzar la utilització de la cartera de serveis de l'alta tecnologia de diagnòstic per la imatge
al SISCAT en el context del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT)
Data de la versió de l’enquesta: 23 d'octubre de 2020
Data en què es completa l'enquesta:
Centre:
Població de referència del centre:
Nombre de dispositius de tomografia axial computada (TAC) disponibles al centre:
Torns de 8 hores de treball:
Nombre de proves complexes realitzades 2019 (TAC1):
Nombre de proves no complexes realitzades 2019 (TAC1):
Nombre de proves complexes realitzades 2019 (TAC2):
Nombre de proves no complexes realitzades 2019 (TAC2):
Nombre de proves complexes realitzades 2019 (TAC3):
Nombre de proves no complexes realitzades 2019 (TAC3):

Any de compra:

Nombre ajustat:
Nombre ajustat:
Nombre ajustat:
Nombre ajustat:
Nombre ajustat:
Nombre ajustat:

Any de compra:
Any de compra:

Comentaris del centre:
Nombre de dispositius de tomografia per emissió de positrons (PET) disponibles al centre _____
Torns de 8 hores de treball:
_____
Nombre de proves complexes realitzades 2019
Nombre de proves complexes realitzades 2019

(PET1):
(PET2):

Any de compra:
Any de compra:

Nombre ajustat:
Nombre ajustat:

Comentaris del centre:
Nombre de dispositius de ressonància magnètica nuclear d'1,5 o 3 T disponibles al centre:
Torns de 8 hores de treball:
Nombre de proves complexes realitzades 2019 (RMN1):
Nombre de proves no complexes realitzades 2019 (RMN1):
Nombre de proves complexes realitzades 2019 (RMN2):
Nombre de proves no complexes realitzades 2019 (RMN2):
Nombre de proves complexes realitzades 2019 (RMN3):
Nombre de proves no complexes realitzades 2019 (RMN3):

Any de compra:

_____

Any de compra:
Any de compra:

Nombre ajustat:
Nombre ajustat:
Nombre ajustat:
Nombre ajustat:
Nombre ajustat:
Nombre ajustat:

Comentaris del centre:
Nombre de dispositius de mamògrafs digitals (MD) disponibles al centre: ______
Torns de 8 hores de treball:
Nombre de proves realitzades 2019
Nombre de proves realitzades 2019

(MD1):
(MD2):

Any de compra:
Any de compra:

_____

Nombre ajustat:
Nombre ajustat:

Comentaris del centre:
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