
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS

RESOLUCIÓ DSO/2055/2022, de 28 de juny, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions del
Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la
Unió Europea, Next Generation EU, en règim de concurrència pública competitiva, corresponents a les
línies 1 a la 5 (ref. BDNS 636586).

Atesa 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, Next Generation EU, modificada per l'Ordre DSO/153/2022, de 22 de juny;

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

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;

D'acord amb el Decret 256/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Drets Socials;

Atès el conveni de col·laboració entre el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament de Drets Socials, per a l'execució de projectes amb càrrec als fons europeus
procedents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència, signat en data 21 de desembre de 2021;

Atès el que preveuen el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el 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 seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

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

Resolc:

—1 Obrir la convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en règim de concurrència pública
competitiva, corresponent a les línies 1, 2, 3, 4 i 5.

—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 (base 16 de
l'annex 1), es regeixen per les bases que estableix 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, Next Generation EU.

—3 El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb els annexos corresponents que
l'acompanyen, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació de la convocatòria i
finalitza a les 15.00 hores del 20è dia hàbil. 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 del formulari es podrà
tramitar durant els tres dies hàbils consecutius. Podeu consultar si hi ha cap incidència a la secció Avisos i talls
de servei de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/).

—4 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de
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Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits/), al portal corporatiu del Canal Empresa
(https://canalempresa.gencat.cat) i a l'extranet de les administracions públiques catalanes EACAT
(https://www.eacat.cat) en el cas de les administracions locals i organismes o entitats que en depenguin. Un
cop s'hagi emplenat, s'ha de presentar electrònicament amb la documentació que s'indica al mateix web.

En cas que la sol·licitud o els altres tràmits no es presentin mitjançant els formularis normalitzats disponibles a
l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits/), al portal
corporatiu del Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat) i a l'extranet de les administracions públiques
catalanes EACAT (https://www.eacat.cat), es consideraran 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 que s'ha presentat la sol·licitud o el tràmit és la data d'entrada del
formulari específic que s'ha 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 a través de 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, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, a Tràmits del web de
la Generalitat de Catalunya, al Canal Empresa i a l'extranet de les administracions públiques catalanes EACAT.

Per presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes d'identificació i de signatura que es
determinen al Protocol d'identificació i signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre VPD/93/2022, de 28 d'abril,
per la qual s'aprova el Catàleg de 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 al 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:

El certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de
Catalunya (https://www.idcat.cat/).

El 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/).

El sistema IdCAT Mòbil, que es pot obtenir mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/).

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

En el cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat digital, en poden obtenir un als
centres emissors corresponents, segons el tipus de certificat.

Les entitats han de fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l'Àrea privada que consta a la capçalera
del web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/) o a la capçalera del portal corporatiu del
Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat).

—5 L'import màxim que es destina als projectes subvencionables que preveu l'Ordre DSO/109/2022, de 13 de
maig, és de 144.000.000,00 euros i va a càrrec dels fons europeus procedents del Mecanisme per a la
Recuperació i la Resiliència (fons MRR) per als exercicis 2022 i 2023. En data 28 de juny de 2022, el Govern de
la Generalitat ha aprovat la despesa pluriennal per atendre aquesta convocatòria. En funció del terminis
d'execució dels projectes acordats a la resolució de concessió es podran modificar les anualitats fins al 2026,
sense superar el total dels fons. La concessió de subvencions per a anys posteriors al 2023 requerirà la
modificació prèvia de les anualitats de l'acord del Govern esmentat, 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.

La relació de les línies que s'han de subvencionar, d'acord amb l'annex 2 de l'Ordre de bases esmentada, és la
següent:
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Línia 1. Inversió per a nous centres residencials i d'atenció diürna i remodelació de centres existents.

Partides pressupostàries: BE01 D/760000100, D/770000100, D/781000100 i D/782000100 dels programes
pressupostaris 315 i 317. Fons FMRRC22I01.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 95.000.00,00 euros, amb la distribució anual següent:
75.000.000,00 euros per a l'anualitat 2022 i 20.000.000,00 euros per a l'anualitat 2023.

Línia 2. Projectes de tecnologia al servei de l'atenció i la cura de les persones.

Partides pressupostàries: BE01 D/449000100, D/460000100, D/470000100, D/481000100, D/482000100,
D/749000100, D/760000100, D/770000100, D/781000100 i D/782000100 dels programes pressupostaris 315 i
317. Fons FMRRC22I01.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 30.000.000,00 euros, amb la distribució anual següent:
20.000.000,00 euros per a l'anualitat 2022 i 10.000.000,00 euros per a l'anualitat 2023.

Línia 3. Projectes tecnològics que contribueixin a la millora i transformació dels models de gestió dels serveis
socials.

Partides pressupostàries: BE01 D/460000100, D/470000100, D/481000100, D/482000100 D/760000100,
D/770000100, D/781000100 i D/782000100 dels programes pressupostaris 315 i 317. Fons FMRRC22I02.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 6.000.000,00 euros, amb la distribució anual següent:
4.500.000,00 euros per a l'anualitat 2022 i 1.500.000,00 euros per a l'anualitat 2023.

Línia 4. Projectes d'innovació en serveis socials.

Partides pressupostàries: BE01 D/449000100, D/460000100, D/470000100, D/481000100, D/482000100,
D/749000100, D/760000100, D/770000100, D/781000100 i D/782000100 dels programes pressupostaris 315 i
317. Fons FMRRC22I02.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 8.000.000,00 euros, amb la distribució anual següent:
6.000.000,00 euros per a l'anualitat 2022 i 2.000.000,00 euros per a l'anualitat 2023.

Línia 5. Modernització i transformació ecològica i digital de les infraestructures residencials per a infants i
adolescents tutelats i extutelats i transició energètica i mediambiental de les instal·lacions juvenils.

Aquesta línia inclou les dues línies següents:

5.1 Subvencions d'inversió per a la realització d'obres i per a l'adquisició d'equipament i maquinari per a la
modernització i transformació ecològica i digital de les infraestructures residencials per a infants i adolescents
tutelats i extutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) amb l'objectiu de
ser sostenibles, accessibles i adaptats a les noves tecnologies.

5.2 Subvencions per finançar actuacions de transformació ecològica de les instal·lacions destinades

a allotjar infants, adolescents i joves, per fer efectiva la transició energètica, ecològica i mediambiental.

Partides pressupostàries: BE01 D/781000100 i D/782000100 del programa pressupostari 318 pel que fa a la
línia 5.1.

BE01 D/760000100, D/770000100, D/781000100, D/782000100 del programa pressupostari 321 pel que fa a
la línia 5.2. Fons FMRRC22I02.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 5.000.000,00 euros, amb la distribució anual següent:
3.000.000,00 euros per a l'anualitat 2022 i 2.000.000,00 euros per a l'anualitat 2023.

—6 L'import del crèdit inicial disponible de la convocatòria és ampliable, en funció del crèdit disponible del fons
MRR corresponent a la línia que s'amplia, 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 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 tramitar i resoldre les diferents línies subvencionables són els següents:

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

Núm. 8700 - 1.7.20223/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22181019-2022



La instrucció de totes les línies de subvencions correspon a la persona titular de la Direcció de Serveis del
Departament de Drets Socials. La resolució de totes les línies de subvencions correspon a la persona titular de
la Secretaria General del Departament de Drets Socials. Per a totes les línies de subvencions relacionades, el
Servei de Gestió Econòmica del Departament de Drets Socials efectua la revisió administrativa de les
sol·licituds.

La gestió de les subvencions per a la realització d'actuacions de la línia 1 correspon a la Subdirecció General
d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat i
a la Subdirecció General d'Anàlisi i Programació de la Direcció General de Serveis Socials.

La gestió de les subvencions per a la realització d'actuacions de les línies 2 i 3 correspon a la Subdirecció
General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la
Discapacitat, a la Subdirecció General d'Anàlisi i Programació de la Direcció General de Serveis Socials i a la
Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària.

La gestió de les subvencions per a la realització d'actuacions de la línia 4 correspon a la Subdirecció General
d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, a
la Subdirecció General d'Anàlisi i Programació de la Direcció General de Serveis Socials, a la Subdirecció
General de Cooperació Social i Voluntariat de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, a la Subdirecció
General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i a
la Subdirecció General de Joventut de la Direcció General de Joventut.

La gestió de les subvencions per a la realització d'actuacions de la línia 5 correspon a la Subdirecció General
d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i a la
Subdirecció General de Joventut de la Direcció General de Joventut. Les diferents unitats de la Secretaria
General i de la resta del Departament donen suport, quan escaigui, als òrgans gestors de les diferents línies de
subvenció.

—8 El període d'execució de les accions objecte de les subvencions és el següent:

El període d'execució de les actuacions subvencionables corresponents a les línies 1, 2, 3, 4 i 5, objecte
d'aquesta convocatòria, és des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria i fins al 31 de desembre de
2025. L'execució dels projectes i la de les actuacions s'han d'ajustar a la distribució acordada en la resolució de
concessió. Es poden finançar actuacions dutes a terme des de l'1 de febrer de 2020 que compleixin els
requisits que estableix l'Ordre DSO/109/2022 i la normativa aplicable.

—9 Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades, cal atenir-se al que estableix la base 26.1, 26.2,
26.3, 26.5, 26.6 i 26.7 de l'Ordre DSO/109/2022, de 13 de maig. El termini de justificació de cada actuació o
projecte s'inicia a les 9.00 hores del primer dia hàbil del mes de gener de cada any, i acaba a les 15.00 hores
de l'últim dia hàbil del mes d'abril del mateix any, tant si el projecte és d'abast anual com si és pluriennal.
L'òrgan concedent pot atorgar una ampliació del termini establert, abans de la seva finalització, que no
excedeixi la meitat d'aquest, i sempre que no perjudiqui drets de tercers.

—10 El termini màxim per emetre i notificar la 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 55.1.a)
de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—11 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions i també la resolució de concessió i de
denegació es notificaran mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment
altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes,
d'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

—12 Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs d'alçada davant el mateix òrgan que l'ha dictat 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
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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, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

—13 D'acord amb el que estableix l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, al final de l'exercici s'ha de donar publicitat als atorgaments de les
subvencions mitjançant l'apartat d'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 (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1).

Quan els imports de les subvencions concedides, considerades de manera individual, siguin d'una quantia igual
o superior a 3.000 euros, també se n'ha de donar publicitat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, aquest precepte estableix el deure de publicar la informació relativa a subvencions i ajuts atorgats
al Portal de la Transparència (https://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 d'ajuts i subvencions de Catalunya (RAISC), al qual s'ha de poder accedir des
del Portal de la Transparència. 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'una protecció especial i, en particular, per motius de vulnerabilitat social.

—14 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).

—15 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, 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 exhaureix 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 la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Amb caràcter previ, les persones interessades poden interposar recurs de reposició contra aquesta Resolució de
convocatòria, 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 d'haver-se publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 28 de juny de 2022

Violant Cervera i Gòdia

Consellera de Drets Socials

(22.181.019)
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