
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS

ORDRE DSO/153/2022, de 22 de juny, per la qual es modifica l'Ordre DSO/109/2022, de 13 de maig, per la
qual s'aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Drets
Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea
mitjançant el programa Next Generation EU.

Mitjançant l'Ordre DSO/109/2022, de 13 de maig, es van aprovar les bases reguladores de les subvencions per
desenvolupar projectes i actuacions finançades en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència,
finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU, vinculades al Component 22: Pla de
xoc per a l'economia de les cures i reforç de les polítiques d'inclusió, que té com a objectiu principal la
modernització i el suport del conjunt dels serveis socials, amb una atenció especial al model de cures de llarga
durada, fomentant la innovació i les noves tecnologies i un model d'atenció centrada en la persona, que faciliti
la transició cap a un model de desinstitucionalització, de desenvolupament de serveis comunitaris i d'atenció
domiciliària.

Tanmateix, és necessari modificar puntualment l'Ordre esmentada a fi de clarificar determinats aspectes i fer-
la més entenedora en conjunt.

Així, s'esmena una errada en la redacció del títol de la línia 6 i en la seva descripció, per homogeneïtzar la
nomenclatura amb la resta de l'Ordre.

D'altra banda, es millora la redacció en relació amb les persones beneficiàries quan es tracta d'entitats locals.
Concretament, es modifiquen la base 6.1.b) de l'annex 1 i la base 3.1.b) de les línies 1, 2, 3 i 4 de l'annex 2.

Pel que fa a la forma de justificació de les actuacions de les línies 1, 2, 3, 4 i 5 per part dels ens locals, s'ha
detectat que cal concretar-la i escau modificar les bases 26.3 i 26.4 de l'annex 1 de l'Ordre.

Finalment, en relació amb la línia 1 de l'annex 2, inversió per a nous centres residencials i d'atenció diürna i
remodelació de centres existents per a persones grans, persones amb discapacitat i persones amb
problemàtica social derivada de malaltia mental, d'addiccions o provocada pel virus VIH, s'ha detectat que cal
modificar la base 2 en el sentit d'adaptar l'articulat al Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis
d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.

Atès el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Vistos els informes de l'Assessoria Jurídica del Departament de Drets Socials i de la Intervenció Delegada, i en
ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l'article 92.3 del text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article 1

1.1 Es modifica el títol de la línia 6 de la part dispositiva de l'Ordre DSO/109/2022, de 13 de maig, que queda
redactat de la manera següent:

“Línia 6. Impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya.”

1.2 Es modifiquen el títol de la línia 6 i el primer paràgraf de la base 1, Descripció, de l'annex 2, que queden
redactats de la manera següent:
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“Línia 6. Impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya.

-1 Descripció

Subvenció als ens locals de Catalunya en règim de concurrència no competitiva perquè, en els edificis de la
seva titularitat on es duen a terme serveis d'atenció a la ciutadania, s'hi facin els ajustos raonables per millorar
l'accessibilitat dels espais i s'hi implementin sistemes de comunicació accessibles, d'acord amb la normativa
aplicable.”

Article 2

2.1 Es modifica la base 6.1.b) de l'annex 1 de l'Ordre esmentada, que queda redactada de la manera següent:

“b) Els ens locals i els organismes o les entitats del sector públic institucional que en depenguin.”

2.2 Es modifica la base 3.1.b) de les línies 1, 2, 3 i 4 de l'annex 2, que queda redactada de la manera següent:

“b) Els ens locals i els organismes o les entitats del sector públic institucional que en depenguin.”

Article 3

3.1 Es modifica el paràgraf primer de la base 26.3 de l'annex 1, que queda redactat de la manera següent:

“Per justificar les actuacions concedides en les línies 1, 2, 3, 4 i 5, llevat de les subvencions que han de
justificar els ens locals que han d'atenir-se a la base 26.4, cal presentar un compte justificatiu i un informe
d'auditor, i s'han de complir els requisits següents:”

3.2 Es modifica la base 26.4 de l'annex 1, que queda redactada de la manera següent:

“26.4 Justificació per a les actuacions de la línia 6, i altres línies que han de justificar els ens locals.

La justificació de les subvencions per part dels ens locals s'ha de fer mitjançant la presentació del compte
justificatiu sense aportació de justificants i amb la declaració responsable de la persona titular de la intervenció
o secretaria (intervenció que preveu l'article 5 de l'Ordre ECO/172/2015, modificada per l'article 3 de l'Ordre
VEH/79/2020, de 9 de juny).”

Article 4

Es modifica l'apartat sobre unitats de convivència de la base 2 de la línia 1 de l'annex 2, que queda redactat de
la manera següent:

“- Unitats de convivència: unitats amb espais propis i zones comunes amb cuina, menjador, saleta d'estar i
sortida a l'exterior sempre que sigui possible.”

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà del dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de juny de 2022

Violant Cervera i Gòdia
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Consellera de Drets Socials

(22.173.010)
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