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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/393/2021, de 15 de febrer, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds
previst per la Resolució SLT/65/2021, de 15 de gener, del director del Servei Català de la Salut, 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) (DOGC núm. 8320, de 19.1.2021).
En data 7 de gener, es va publicar l'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 (DOGC núm.
8310, de 7.1.2021).
En data 19 de gener, es va publicar la 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) (DOGC núm. 8320, de 19.1.2021).
El punt 8 de la Resolució SLT/65/2021 determina que el termini de presentació de les sol·licituds a la
convocatòria per part de les entitats interessades és d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació
de la Resolució, circumstància que comporta que la data màxima admesa per fer-ho sigui el 20 de febrer de
2021.
Atès que, d'acord amb el punt 2.1 de les bases reguladores aplicables a la convocatòria, 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);
Atès que aquestes entitats són les que estan assumint la lluita contra la pandèmia de la COVID-19, de forma
directa i en primera línia, i que el període de preparació de la documentació requerida per participar en la
convocatòria de referència ha coincidit amb un escenari de rebrot dels contagis d'especial virulència, amb una
alta afectació sobre els centres assistencials del sistema públic de salut;
Atès que aquest fet ha motivat una alteració total de l'activitat ordinària d'aquestes entitats, que han dedicat
íntegrament els seus esforços a garantir les millors condicions possibles en la resposta a les exigències
assistencials per part dels centres del SISCAT sota la seva gestió i han vist, en conseqüència, restringida la
seva capacitat per obtenir la documentació i la resta de requeriments determinats per les bases;
Vist l'article 5.1 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de
març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures
complementàries (DOGC núm. 8095A, de 25.3.2020), mantingut vigent per la disposició addicional primera del
Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa (DOGC
núm. 8161, de 24.6.2020), el qual disposa que els òrgans concedents de subvencions i ajuts poden adoptar
mesures de flexibilització, d'acord amb la normativa de subvencions i de procediment administratiu comú, en
relació amb les condicions que estableixen les bases reguladores i les convocatòries del seu àmbit
competencial, amb la finalitat de donar la viabilitat màxima a les actuacions objecte de subvenció o ajut que
s'han vist afectades pel context generat per la COVID-19 o per les mesures per combatre-la;
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Atès que l'òrgan instructor de l'esmentada convocatòria, prèvia consulta a la Comissió Tècnica prevista a les
bases, ha proposat allargar el termini per a la presentació de l'esmentada sol·licitud, en tant que s'acrediten
motius objectius que justifiquen l'adopció de la mesura i no s'afecten drets de tercers;
Vist l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques,

Resolc:

1. Ampliar fins al 27 de febrer de 2021 el termini de presentació de sol·licituds per participar en la convocatòria
de subvencions de referència.

2. 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 febrer de 2021

Adrià Comella i Carnicé
Director

(21.047.034)
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