
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS

RESOLUCIÓ DSO/3462/2021, de 18 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de
subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació
tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats autònomes, de
l'àmbit de les polítiques socials del Departament de Drets Socials i de les polítiques d'igualtat, de dones i
d'immigració del Departament d'Igualtat i Feminismes per a l'any 2021 (ref. BDNS 595996).

Atès el que disposen l'Ordre TSF/178/2019, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la
convocatòria de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a
l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats
autònomes, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DOGC núm.
7976, de 8.10.2019), i l'Ordre TSF/224/2019, de 16 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre
TSF/178/2019, de 4 d'octubre;

Atès que l'Ordre esmentada inclou línies de subvencions que són competència del Departament d'Igualtat i
Feminismes, d'acord amb el que estableix l'article 3.5 del Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació,
denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya;

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que
regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la
documentació públiques;

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 el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris
d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en
vigor els del 2021;

Atès el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, pel qual el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies passa a denominar-se Departament de Drets Socials i pel qual es crea el Departament
d'Igualtat i Feminismes;

Atesos el Decret 256/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Drets Socials, i el Decret
249/2021, de 22 de juny, d'estructuració del Departament d'Igualtat i Feminismes;

Atesa la Resolució IFE/3316/2021, de 4 de novembre, de delegació de competències de la persona titular de la
Secretaria General del Departament d'Igualtat i Feminismes en la persona titular de la Secretaria General del
Departament de Drets Socials (DOGC núm. 8540, de 10.11.2021);

Atesa la Resolució IFE/3332/2021, de 8 de novembre, de delegació de competències de la persona titular del
Departament d'Igualtat i Feminismes en la persona titular del Departament de Drets Socials, en relació amb
determinades línies de subvencions regulades per l'Ordre TSF/178/2019, de 4 d'octubre (DOGC núm. 8541,
d'11.11.2021),

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

Resolc:

—1 Obrir la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la
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realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la
renda de les persones físiques de les comunitats autònomes, de l'àmbit de les polítiques socials del
Departament de Drets Socials i de les polítiques d'igualtat, de dones i d'immigració del Departament d'Igualtat i
Feminismes.

—2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar (annex 1,
punt 12 de les bases), es regeixen per les bases que estableixen l'Ordre TSF/178/2019, de 4 d'octubre, per la
qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a entitats destinades a la realització
de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les
persones físiques de les comunitats autònomes, de l'àmbit de les polítiques socials del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, i l'Ordre TSF/224/2019, de 16 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre
TSF/178/2019, de 4 d'octubre.

—3 El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que
l'acompanyen, serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria. S'inicia a les 9.00
hores del primer dia hàbil del termini i finalitza a les 15.00 hores de l'últim dia hàbil del termini esmentat.

—4 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de
Catalunya (http://tramits.gencat.cat). Una vegada emplenat, s'ha de presentar electrònicament amb la
documentació que s'indica en el mateix web.

En cas que la sol·licitud o els tràmits es presentin mitjançant altres formularis es tindran per no presentats,
d'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i, per tant, la data a partir de la qual es considerarà presentada la sol·licitud o el
tràmit serà la data d'entrada del formulari específic assenyalat.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, així com el compte
justificatiu i la memòria de l'activitat, s'han d'efectuar exclusivament per via electrònica utilitzant la Seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya, en el marc del que estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost.

En cas que l'activitat a subvencionar consisteixi en accions d'inversió d'obres i que la capacitat tècnica del
formulari d'aportació de documentació, disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat), no permeti adjuntar-hi tots els documents, s'habilitarà un espai al servei
d'allotjament de fitxers SharePoint, si així s'ha requerit al formulari de sol·licitud.

Per presentar la sol·licitud electrònicament s'admeten els sistemes d'identificació i de signatura que
s'estableixen en el Protocol d'identificació i signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de
juliol, i la Resolució PDA/2020/2020, de 20 de juny, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, per la
qual s'estableixen criteris excepcionals per a l'ús dels sistemes d'identificació i signatura electrònica.
Concretament s'admeten els següents:

Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i
custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o
de l'ens indicat en el certificat.

Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que
declara que representa una persona jurídica:

Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci Administració Oberta de
Catalunya (https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do).

Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació dels quals es pot consultar a la secció
Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat).

Sistema idCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/) i també
presencialment en diverses oficines (https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-
digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/).

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Suport a la tramitació de l'apartat Tràmits del
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web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/).

En cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat digital, poden obtenir-ne un als
centres emissors corresponents que hi figuren, segons els tipus de certificats.

La relació de centres emissors es pot consultar a la secció Com tramitar en línia, de l'apartat Tràmits del web
de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat).

Per obtenir informació en la tramitació durant tota la convocatòria, les entitats sol·licitants poden adreçar-se a
l'apartat Subvencions per a entitats del web del Departament de Drets Socials
(https://dretssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencions/subvencions-per-a-entitats-del-departament-
de-treball-afers-socials-i-families/) o del web del Departament d'Igualtat i Feminismes
(https://igualtat.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/?filtreResp=t).

Les entitats han de fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l'Àrea privada que hi ha a la capçalera del
web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/inici/).

—5 L'import màxim que es destina als projectes subvencionables que preveu l'Ordre TSF/178/2019, de 4
d'octubre, és de 34.100.796,00 euros, amb càrrec al crèdit finalista de l'IRPF 2021, partides pressupostàries
BE0101 D/4850001 i D/7850001, programa pressupostari 310 i fons FPS_IRPF.

La relació de les línies a subvencionar, d'acord amb l'annex 2 de l'Ordre de bases esmentada, és la següent:

Línies de subvencions a entitats per a activitats de projectes i activitats d'inversió d'obres d'interès general,
amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Bloc 1. Activitats de projectes i adquisició d'equipaments

Línia A. Foment de la igualtat entre dones i homes, garanties de drets i no-discriminació

      A.1 Accions dirigides a promoure la salut integral de les dones.

      A.2 Accions de suport al manteniment de serveis d'atenció a persones amb el VIH o la sida, trastorns
mentals o addiccions.

      A.3 Accions per a la inserció sociolaboral de les dones.

      A.4 Accions d'inserció sociolaboral per a persones amb infecció del VIH o la sida, trastorns mentals o
addiccions.

      A.5 Accions destinades a reforçar l'atenció i l'orientació a víctimes de discriminació, odi i intolerància.

      A.6 Accions per a l'adquisició d'equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d'atenció per
a persones de l'àmbit competencial propi.

Línia B. Protecció social

      B.1 Accions d'urgència.

      B.2 Accions de suport i descans per a familiars cuidadors de persones amb discapacitat, amb trastorn
mental i amb dependència.

      B.3 Accions d'atenció social dirigides a persones recluses, exrecluses i sotmeses a mesures alternatives.

      B.4 Accions d'atenció integral a les persones grans per mitjà de serveis que en facilitin la permanència al
domicili i al seu entorn social i familiar, així com les que s'adrecen al suport de les seves famílies i cuidadors.

      B.5 Accions de suport al manteniment de xarxes de serveis d'atenció social a persones amb addiccions.

      B.6 Accions d'atenció i intervenció social destinades a persones sense llar i sense sostre.

      B.7 Accions d'atenció integral dirigides a la promoció de l'autonomia personal de les persones amb
discapacitat.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8548 - 22.11.20213/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21323016-2021

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/
https://seu.gencat.cat/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencions/subvencions-per-a-entitats-del-departament-de-treball-afers-socials-i-families/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencions/subvencions-per-a-entitats-del-departament-de-treball-afers-socials-i-families/
https://igualtat.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/?filtreResp=t
https://web.gencat.cat/ca/inici/


      B.8 Accions dirigides a afavorir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat.

      B.9 Accions per a la inserció sociolaboral de persones en situació actual o anterior de privació de llibertat i
sotmeses a mesures alternatives.

      B.10 Accions d'accés a l'ocupació per a joves, menors migrants no acompanyats i persones en situació o
risc d'exclusió.

      B.11 Accions per a l'adquisició d'equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d'atenció
per a persones de l'àmbit competencial propi.

Línia C. Infància i adolescència

      C.1 Accions de promoció de l'educació, la sanitat i qualitat de vida infantil i la protecció dels drets de la
infància.

      C.2 Accions d'acollida, d'acompanyament i d'atenció integral social per a infants i joves sense referents
familiars en situació de dificultat social i per a menors migrants no acompanyats.

      C.3 Accions de foment de l'atenció a menors amb necessitats educatives i socials que en promoguin la
integració en un medi familiar.

      C.4 Accions per a la prevenció i l'atenció educativa i social davant la violència envers la infància.

      C.5 Accions d'inserció laboral de joves en situació de dificultat social que hagin estat sota una mesura de
protecció.

      C.6 Accions per a l'adquisició d'equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d'atenció per
a persones de l'àmbit competencial propi.

Línia D. Famílies

      D.1 Accions d'acompanyament a la família amb necessitats específiques.

      D.2 Accions d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF). Accions de suport a la criança saludable i
positiva de fills i filles.

      D.3 Accions de lluita contra la violència masclista en totes les seves formes i en els àmbits en què es
manifesta.

      D.4 Accions de promoció de la gent gran activa i de prevenció dels maltractaments a la gent gran.

      D.5 Accions per a l'adquisició d'equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d'atenció per
a persones de l'àmbit competencial propi.

Línia E. Voluntariat

E.1 Accions de promoció, formació i gestió del voluntariat i mentoria.

Línia F. Persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional

      F.1 Accions per a l'acollida, la inclusió social i la inserció sociolaboral de persones migrants, refugiades i
sol·licitants de protecció internacional.

      F.2 Accions per a l'adquisició d'equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d'atenció per
a persones de l'àmbit competencial propi.

Línia G. Joventut

      G.1 Accions educatives per a la salut adreçades a joves.

      G.2 Accions per promoure la inserció sociolaboral de les persones joves aturades.
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      G.3 Accions de promoció en el marc de l'economia social i solidària impulsades per joves, fent xarxa i amb
impacte a la comunitat.

      G.4 Accions educatives per a la transmissió de valors solidaris entre el jovent.

      G.5 Accions solidàries i de cohesió social.

      G.6 Accions per a l'adquisició d'equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d'atenció per
a persones de l'àmbit competencial propi.

Línia H. Poble gitano

      H.1 Accions de promoció i educació per a la salut de la població gitana, amb una incidència especial en les
dones.

      H.2 Accions d'inserció sociolaboral i educativa dirigides a la població gitana.

      H.3 Accions per a l'adquisició d'equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d'atenció per
a persones de l'àmbit competencial propi.

Línia I. Gestió i coordinació d'entitats de segon o tercer nivell

I.1 Accions de gestió i coordinació d'activitats desenvolupades per diverses entitats executants.

Bloc 2. Activitats d'inversions d'obres

Línia J. Obres de reforma, reparació, adequació i millora de centres, pisos i unitats d'atenció per a persones, no
finalitzades i finançades a l'empara de la Resolució TSF/1650/2020, de 8 de juliol, per la qual s'obre la
convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre destinades a la realització de
programes d'interès general, amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7% de l'impost
sobre la renda de les persones físiques, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, en la qual també resten incloses les polítiques del Departament d'Igualtat i Feminismes

J.1 Accions d'inversió d'obres de reforma, reparació, adequació i millora de centres, pisos i unitats d'atenció per
a persones, no finalitzades i finançades en la convocatòria anterior.

Línia K. Obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats d'atenció per a
persones, no finançades anteriorment a l'empara de la Resolució TSF/1650/2020, de 8 de juliol, per la qual
s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre destinades a la
realització de programes d'interès general, amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7% de
l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, en la qual també resten incloses les polítiques del Departament d'Igualtat i Feminismes

K.1 Accions d'inversió d'obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats
d'atenció per a persones, incloses en l'àmbit d'actuació de la protecció social.

K.2 Accions d'inversió d'obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats
d'atenció per a persones, incloses en l'àmbit d'actuació de la infància, l'adolescència, menors migrants sols i
joventut.

K.3 Accions d'inversió d'obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats
d'atenció per a persones, incloses en la resta dels àmbits d'actuació que estableix l'apartat 1.2 de les bases
reguladores.

—6 El crèdit inicial disponible de la convocatòria és ampliable fins a la totalitat de l'import que s'acordi per al
2021 en el ple del Consell Territorial i s'ha d'elevar a l'aprovació del Consell de Ministres, amb càrrec a

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8548 - 22.11.20215/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21323016-2021



l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, amb càrrec a les mateixes
partides del pressupost del Departament de Drets Socials, d'acord amb la normativa vigent.

L'efectivitat d'aquest increment està condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a
la resolució de la concessió de la subvenció.

En qualsevol cas, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la declaració dels crèdits
efectivament disponibles abans de la resolució de la concessió.

—7 Els òrgans competents per a la tramitació, la instrucció i la resolució del procediment són els següents:

La tramitació del procediment correspon a les unitats directives del Departament de Drets Socials, en funció
dels col·lectius de persones als quals estiguin adreçades les activitats objecte de subvenció, amb la
col·laboració del Departament d'Igualtat i Feminismes en aquelles línies que resultin de la seva competència.

La instrucció de les línies de subvenció correspon a la persona titular de la Direcció de Serveis del Departament
de Drets Socials.

La resolució de les línies de subvenció correspon a la persona titular de la Secretaria General del Departament
de Drets Socials.

S'estableix una fase de preavaluació, per tal de verificar el compliment de les condicions imposades per
adquirir la condició de beneficiari de la subvenció, que correspon al Servei de Gestió Econòmica del
Departament de Drets Socials i en la qual col·laborarà el Departament d'Igualtat i Feminismes pel que fa a les
sol·licituds que corresponguin a les línies de subvenció del seu àmbit competencial.

—8 El període d'execució de les actuacions objecte de la subvenció és l'any següent a la presentació de la
sol·licitud que s'estableix en aquesta Resolució.

—9 Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades, les entitats subvencionades estan obligades a
justificar el compliment de les condicions imposades i la consecució dels objectius que preveu l'acte de
concessió de la subvenció, de conformitat amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, modificada per l'Ordre
VEH/79/2020, de 9 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

9.1 Les formes de justificació, depenent de l'import atorgat per a cada activitat, són les següents:

a) Per a activitats de projectes o activitats d'inversió d'obres concedits per un import igual o inferior a
50.000,00 euros.

b) Per a activitats de projectes o activitats d'inversió d'obres concedits per un import superior a 50.000,00
euros.

9.2 Per justificar les activitats de projectes o activitats d'inversió d'obres concedits per un import igual o
inferior a 50.000,00 euros, es pot presentar el compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor o bé el
compte justificatiu simplificat de despesa.

El compte justificatiu simplificat de despesa que té caràcter de declaració responsable, ha de contenir la
documentació que es relaciona a la base 26.4 de l'Ordre TSF/178/2019, de 4 d'octubre.

A aquest efecte, l'òrgan gestor ha de verificar el compliment de la finalitat de les subvencions i que el
procediment adoptat per a la justificació és l'apropiat, així com la conformitat, l'exactitud i la integritat de les
justificacions aportades. El Departament d'Igualtat i Feminismes col·laborarà en aquestes funcions pel que fa a
les justificacions que corresponguin a les línies de subvenció del seu àmbit competencial.

9.3 Per a la justificació per a activitats de projectes i activitats d'inversió d'obres concedits per un import
superior a 50.000,00 euros, cal presentar el compte justificatiu amb aportació de l'informe d'auditor, d'acord
amb la base 26.5 de l'Ordre TSF/178/2019, de 4 d'octubre.

9.4 Un cop emplenat el compte justificatiu i la documentació annexa, s'ha de presentar electrònicament
mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

9.5 D'acord amb el punt 9.3.1 de l'Ordre de bases que regula aquesta convocatòria, les retribucions del
personal imputables a la subvenció estan limitades per les quanties determinades per als diferents grups de
classificació que s'estableixen a la taula salarial del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la
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Generalitat de Catalunya, detallades a l'annex d'aquesta convocatòria.

9.6 El termini de presentació de la documentació justificativa és el següent:

9.6.1 Per a les activitats amb compte justificatiu sense aportació de justificants de despesa, el termini és l'últim
dia hàbil del mes de febrer de l'any següent al qual s'ha de portar a terme l'activitat sol·licitada.

9.6.2 Per a les activitats amb compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, el termini és l'últim dia
hàbil del mes d'abril de l'any següent al qual s'ha de portar a terme l'activitat sol·licitada.

9.6.3 En cas que l'import de la subvenció atorgada sigui inferior o igual a 50.000 euros i l'entitat beneficiària
opti per presentar el compte justificatiu amb informe d'auditor, ha de presentar abans del termini indicat en el
punt 9.6.1 un escrit adreçat al Departament de Drets Socials mitjançant un full d'aportació de documentació en
què comuniqui que presentarà la justificació mitjançant el compte justificatiu amb informe d'auditor en el
termini assenyalat en el punt 9.6.2 d'aquesta Resolució.

L'òrgan concedent pot atorgar, d'acord amb les condicions i el procediment que determina l'article 32 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, una ampliació del
termini establert, que no excedeixi la meitat d'aquest, i sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

Tot el procés de justificació ha de seguir els criteris que estableix l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny,
modificada per l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

—10 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de sis mesos a comptar de la data de publicació de la
convocatòria. Un cop transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat cap resolució expressa, la
sol·licitud s'ha d'entendre desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e)
de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

—11 La resolució s'ha de notificar a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que puguin utilitzar-
se addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els
mateixos efectes.

—12 Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un
recurs d'alçada davant el mateix òrgan que la dicta o davant l'òrgan superior jeràrquic, que és l'òrgan
competent per emetre resolució, en el termini d'un mes, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article
76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost.

—13 Al final de l'exercici s'ha de donar publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant l'exposició a
la secció Ajuts i subvencions atorgats del web del Departament de Drets Socials
(https://dretssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencions/) i al Tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat). Quan els imports de les subvencions concedides,
individualment considerades, siguin d'una quantia igual o superior a 3.000 euros, també n'és necessària la
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—14 L'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, estableix el deure de publicar la informació relativa a subvencions i ajuts atorgats en el Portal de la
Transparència de Catalunya (http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/). D'acord amb l'article 45 del
Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, aquest deure es
fa efectiu, per als subjectes que hi estan obligats, mitjançant la tramesa d'aquesta informació al Registre de
subvencions i ajuts de Catalunya, al qual s'hi ha de poder accedir des del Portal de la Transparència de
Catalunya. Cal preservar la identitat de les persones físiques beneficiàries de les subvencions i dels ajuts
públics atorgats per qualsevol cas que suposi la revelació de dades personals mereixedores d'especial protecció
i, en particular, per motius de vulnerabilitat social.
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—15 D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha
de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions
mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

—16 La publicació de la convocatòria es fa efectiva amb la tramesa de la informació que s'exigeix al Registre
d'ajuts i subvencions de Catalunya (RAISC), d'acord amb l'article 96 bis del text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya i mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden
interposar un recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) 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 publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de convocatòria, les persones interessades poden interposar un
recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, davant la persona titular del Departament de Drets Socials en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 de novembre de 2021

Per delegació de competències de la consellera d'Igualtat i Feminismes (Resolució IFE/3332/2021, de 8 de
novembre (DOGC núm. 8541, d'11.11.2021)

Violant Cervera i Gòdia

Consellera de Drets Socials

Annex

Taula salarial a la qual fa referència el punt 9.3.1 de l'Ordre TSF/178/2019, de 4 d'octubre, d'acord amb el VI
Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya

Subgrup segons taules retributives del VI Conveni
col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de

Catalunya

Grups de cotització que estableix la
Tresoreria General de la Seguretat

Social

Retribucions
anuals

A1 1 31.070,62 €

A2 1 29.049,58 €

A3 1 27.365,66 €

B1 2 26.269,88 €

C1 5 22.225,54 €

C2 5 20.410,02 €

D1 7 18.675,60 €

D2 7 18.102,16 €
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E 6 17.347,26 €

Les quanties que recullen les taules són les que s'han acordat normativament, però es modifiquen
automàticament d'acord amb la normativa vigent.

(21.323.016)
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