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ORDRE

BEF/45/2004, de 2 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió 
de subvencions a entitats per a programes de serveis socials.

Atesos el Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, de refosa en matèria d'assistència i serveis 
socials; el Decret 284/1996, de 23 de juliol, regulador del sistema català de serveis socials, modificat 
pel Decret 176/2000, de 15 de maig, el qual estableix que, seguint les pautes del Pla d'actuació social, 
es gestionaran programes de subvencions a entitats de serveis socials d'iniciativa social, i d'acord amb 
el IV Pla d'actuació social, aprovat pel Govern el 8 d'octubre de 2003;

Atesa la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del codi de família, que regula entre d'altres institucions 
jurídiques, la tutela i les institucions tutelars;

Atès el Decret 341/2003, de 29 de desembre, sobre pròrroga de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2003, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

Atesos el Decret 192/1993, de 27 de juliol, de reestructuració del Departament de Benestar Social; el 
Decret 402/2000, de 27 de desembre, de reestructuració de l'ICASS, i el Decret 409/2000, de 27 de 
desembre, de l'estructura territorial del Departament de Benestar Social;

Vist l'informe del Consell General de Serveis Socials i en ús de les facultats que m'atorga la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya,
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Ordeno:

Article 1

Objecte

S'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats per a programes de serveis socials 
i s'aproven les bases que han de regir aquesta convocatòria, les quals figuren a l'annex 1 d'aquesta 
Ordre.

Article 2

Aplicació pressupostària i quantia

2.1  Per atendre les sol·licituds de subvencions s'autoritzen despeses amb càrrec a les partides 
següents del pressupost per al manteniment de recursos a la iniciativa social.

Partides pressupostàries:

5001 D/480.0001.00/3161 5001 D/480.0001.00/3162

5001 D/480.0010.00/3161 5001 D/480.0011.00/3161

5001 D/480.0013.00/3162 5001 D/480.0014.00/3163

5001 D/480.0015.00/3163 5001 D/480.0016.00/3163

5001 D/480.0017.00/3163 5001 D/480.0018.00/3163

5001 D/480.0019.00/3163

La quantia màxima inicial disponible és de 9.822.342,15 euros.

2.2  Els crèdits inicials disponibles indicats en l'apartat anterior es poden modificar, amb subjecció a 
la normativa vigent.

Article 3

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds és de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de 
publicació d'aquesta Ordre.

Article 4
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Tramitació

4.1  La tramitació dels expedients i la seva resolució s'efectua segons es disposa a les bases 
reguladores.

4.2  La resolució s'ha d'adoptar i notificar en el termini de sis mesos a partir de l'endemà de la data 
d'acabament del termini de presentació de sol·licituds que preveu l'article anterior.

4.3  Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà 
desestimada la sol·licitud d'atorgament de subvenció.

Article 5

Resolució i notificació

La resolució es notificarà als interessats per correu certificat. Contra la resolució, que no exhaureix la 
via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes davant l'òrgan que ha 
dictat l'acte o davant la consellera de Benestar i Família, en els termes que estableixen els articles 114 
i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Disposicions addicionals

.1  Les subvencions únicament es podran demanar en el marc que s'estableix i d'acord amb les bases 
que les regeixen.

.2  Les entitats que, en virtut del que es va establir a la Disposició Addicional 2 de l'Ordre 
BEF/10/2003, de 10 de gener, i a la Disposició Addicional tercera de la Llei 31/2002, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives, han subscrit convenis per a l'atorgament de 
subvencions d'abast pluriennal per al manteniment de serveis i establiments de serveis socials, no 
caldrà que efectuïn nova sol·licitud per al manteniment de les activitats específiques subvencionades.

.3  Al final de l'exercici es donarà publicitat a les subvencions atorgades mitjançant l'exposició 
d'aquestes en els taulers d'anuncis de la seu central del Departament de Benestar i Família i de les 
delegacions territorials, d'acord amb el que preveu la regla setena de l'article 94 del Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya. Quan es tracti de subvencions per un import superior a 
6.000 euros, s'hauran de publicar al DOGC, tot indicant el beneficiari, la quantitat concedida, les 
finalitats de la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s'han imputat.

Disposicions finals

.1  Es faculta la persona titular de la direcció general de l'ICASS per adoptar les mesures necessàries 
per a l'aplicació d'aquesta disposició.
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.2  Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 2 de febrer de 2004

Anna Simó i Castelló

Consellera de Benestar i Família

Annex 1

Bases per a la concessió de subvencions a entitats per a programes de serveis socials

Capítol 1

Disposicions generals

.1  Objecte

1.1  Aquesta línia d'ajuts té per objecte el suport en el finançament de les actuacions que en matèria 
de serveis socials portin a terme les entitats de serveis socials d'iniciativa social i les privades sense 
ànim de lucre, per a l'exercici de 2004, d'acord amb les característiques i els requisits que 
s'estableixen en aquestes bases.

1.2  Les actuacions subvencionables van adreçades al manteniment de recursos de la iniciativa social.

.2  Beneficiaris

Poden ser beneficiaris les entitats de serveis socials d'iniciativa social i les privades sense ànim de 
lucre.

.3  Sol·licituds

3.1  Les sol·licituds per concórrer als programes d'aquesta convocatòria s'han de formular en 
impresos normalitzats que es facilitaran a les dependències esmentades a l'annex 2 d'aquesta Ordre o 
a través d'internet a la web del Departament de Benestar i Família (www.gencat.net/benestar).

3.2  Les sol·licituds, degudament emplenades, han d'anar acompanyades dels documents que 
s'indiquin en els impresos per acreditar les condicions exigides, i s'han de presentar a les 
dependències esmentades, sens perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
en el termini màxim que determini la convocatòria.

3.3  Tanmateix, la presentació de la documentació per acreditar les condicions exigides no és 
necessària per a les entitats sol·licitants que l'hagin aportada anteriorment a qualsevol òrgan o 
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dependència del Departament de Benestar i Família, sempre que no hagin transcorregut més de cinc 
anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, l'aportació pot ser 
substituïda per una declaració de l'entitat sol·licitant amb la qual s'acrediti que no s'han produït 
modificacions en el contingut de la documentació.

.4  Conveni

Per a tots els programes, les subvencions atorgades poden vincular-se també a la signatura d'un 
conveni, el qual ha de contenir els termes de col·laboració entre el Departament de Benestar i Família 
i l'entitat, on es farà constar expressament que el conveni s'efectua per condicionar la subvenció 
atorgada en el marc de la present convocatòria.

.5  Justificació

5.1  La resolució de la concessió de la subvenció determinarà l'activitat concreta, i si amb l'aportació 
se subvenciona una quantitat independent del total de l'activitat o si se subvenciona un percentatge 
del cost de l'activitat. En aquest darrer cas s'ha de justificar la totalitat de l'activitat.

5.2  L'ICASS podrà comprovar d'ofici la relació d'usuaris atesos per assegurar la justificació de les 
subvencions que s'hagin atorgat en funció del nombre d'usuaris atesos, pel que fa a la resta de la 
justificació, s'ha de fer mitjançant la presentació dels documents que determini la resolució de la 
concessió. L'òrgan competent pot requerir qualsevol tipus de documents justificatius.

Les subvencions atorgades sense tenir en compte el nombre d'usuaris es justificaran mitjançant 
factures, rebuts o documents acreditatius del pagament efectiu i els altres documents que determini la 
resolució de la concessió.

Les entitats que presentin despeses de personal propi poden aportar un certificat acreditatiu de les 
obligacions respecte de les nòmines de l'últim mes, així com respecte de les obligacions amb la 
Seguretat Social i Hisenda del darrer trimestre. Posteriorment s'ha d'acreditar l'efectivitat dels 
pagaments.

5.3  Aquesta documentació s'ha de presentar al Departament de Benestar i Família fins al 13 de 
desembre de 2004 o fins a la data que s'indiqui a la resolució.

5.4  Les entitats que han rebut subvencions superiors a 3000 euros han d'aportar el balanç i el compte 
de pèrdues i guanys corresponents a l'exercici de 2003, elaborats d'acord amb els models del Pla 
general de comptabilitat.

Les entitats que en l'exercici 2003 no han tingut cap activitat hauran d'aportar un certificat explicatiu 
d'aquesta no activitat per justificar la no aportació dels estats comptables.

Les entitats que durant l'exercici de 2003 hagin rebut de l'Institut Català d'Assistència i Serveis 
Socials subvencions per un import superior a 72.121,45 euros, han de presentar una auditoria d'acord 
amb les instruccions que dicti l'òrgan competent.
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El termini màxim de presentació d'aquesta documentació és el 30 de juliol de 2004.

.6  Obligacions dels beneficiaris i control

6.1  Les entitats de serveis socials d'iniciativa social i les privades sense ànim de lucre amb un 
nombre de 50 treballadors o més han de presentar una declaració del compliment de l'obligació que 
estableix l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids, de donar 
ocupació almenys a un 2% de treballadors disminuïts sobre el nombre total de treballadors de 
l'entitat, o de l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial 
Decret 27/2000, de 14 de gener, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.

6.2  L'entitat beneficiària ha de fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat 
relacionats amb l'actuació subvencionada l'expressió "Amb el suport del Departament de Benestar i 
Família" i el senyal de la Generalitat de Catalunya.

6.3  L'entitat beneficiària ha de facilitar tota la informació que li requereixi la Intervenció General de 
la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent.

6.4  El Departament de Benestar i Família podrà inspeccionar el desenvolupament dels programes i 
les actuacions de les entitats beneficiàries per tal de comprovar el compliment de l'objecte de la 
subvenció o conveni.

6.5  El pagament de les subvencions concedides dins el marc d'aquesta convocatòria s'ha de subjectar 
al compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de política lingüística. La justificació 
d'aquest compliment s'ha de fer mitjançant una "Declaració de l'entitat que el local, la sala, 
l'establiment o centre de treball compleix els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 
de política lingüística".

.7  Bestretes i lliuraments a compte

7.1  Un cop s'hagi concedit una subvenció, es podran concedir bestretes, sense garanties, fins al 95%, 
en els termes de l'article 41 del Decret 284/1996, de 23 de juliol.

7.2  L'autorització de bestretes requereix:

a) Sol·licitud prèvia de l'entitat.

b) Compromís per part de l'entitat d'aplicar l'import de la bestreta al compliment de l'objecte de la 
subvenció.

7.3  Durant el primer trimestre de l'exercici 2004, es podran fer resolucions parcials i lliuraments a 
compte, tenint en compte el nombre d'usuaris atesos en el darrer trimestre de l'exercici 2003.
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.8  Revisió

L'òrgan concedent de la subvenció pot revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la 
resolució de concessió en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

.9  Règim jurídic

El règim jurídic aplicable a les subvencions de manteniment és el que estableixen el Decret 284/1996, 
de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, modificat pel Decret 176/2000, de 
15 de maig; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya.

.10  Tracte anual

Les aportacions que es puguin concedir no generen cap dret de continuïtat en l'assignació de 
finançament als destinataris per a exercicis successius.

.11  Determinació de la quantia de la subvenció

Per determinar la quantitat a concedir a l'empara de la present convocatòria es tindran en compte 
altres subvencions o ajudes que pugui tenir l'entitat per la mateixa activitat, de manera que amb la 
quantitat a atorgar no es pugui superar el 100% del cost.

.12  Tractament de dades

Les dades de caràcter personal que s'han de facilitar per a l'obtenció de les subvencions s'inclouen en 
el fitxer de Subvencions de Benestar i Família, que es troba regulat a l'Ordre BEF/419/2003, d'1 
d'octubre, per la qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal 
gestionats pel Departament de Benestar i Família, i que té com a finalitat gestionar les sol·licituds de 
subvencions del departament; els únics destinataris són els òrgans gestors que s'indiquen als 
respectius programes, i el seu responsable la persona titular de la direcció de serveis.

Capítol 2

Programes d'actuació

.13  Objecte

13.1  Les entitats de serveis socials d'iniciativa social poden presentar sol·licituds de concessió de 
subvencions en relació amb els programes següents:

a) Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials relatius a serveis d'atenció 
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comunitària i reinserció social, serveis d'atenció a persones amb disminució, serveis d'atenció a la 
gent gran.

b) Programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de 
serveis socials.

c) Programes de manteniment dels serveis de tuteles.

13.2  No es considera prioritari el finançament dins d'aquest programa a aquelles entitats que puguin 
acollir-se a la convocatòria d'entitats col·laboradores del programa de suport a l'acolliment residencial 
per a gent gran i del programa d'ajuts per a l'accés als habitatges amb serveis comuns per a persones 
amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

.14  Requisits

14.1  Els programes de manteniment s'han d'ajustar a les previsions del Pla d'actuació social vigent. 
En el moment de formular la sol·licitud, les entitats de serveis socials han d'acreditar documentalment 
la seva inscripció o sol·licitud d'inscripció en el Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis 
socials del Departament de Benestar i Família així com la inscripció o sol·licitud d'inscripció dels 
seus serveis.

14.2  Abans de la presentació de la sol·licitud cal esmenar, si s'escau, les deficiències observades en 
les actes d'inspecció corresponents del Departament de Benestar i Família en centres, serveis i 
establiments de serveis socials.

.15  Tramitació i resolució

15.1  La tramitació dels expedients l'efectua el Servei de Gestió Territorial de la delegació territorial 
on hi hagi la seu de l'entitat, i el vist i plau de la proposta correspon a la Subdirecció General de 
Gestió de Recursos de l'ICASS.

15.2  La resolució dels expedients correspon a la persona titular de la direcció general de l'ICASS.

.16  Criteris de valoració

Es consideren criteris de valoració prioritaris el manteniment de serveis socials que comportin una 
atenció directa a l'usuari i a la seva família, els programes que suposin una millora en la qualitat de 
vida de les persones i col·lectius amb necessitats socials i les actuacions que segueixin les directrius 
que estableix el Pla d'Actuació Social.

.17  Condicions específiques

En el finançament a entitats de serveis socials d'iniciativa social, atorgat en funció dels usuaris atesos, 
l'ICASS valorarà directament o supervisarà els criteris d'accés, que es faran en condicions d'igualtat i 
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tenint en compte l'estat de necessitat dels beneficiaris i el règim d'ingrés i permanència, d'acord amb 
la legislació vigent.

Annex 2

Adreces de les dependències del Departament de Benestar i Família

a) Seu del Departament de Benestar i Família: pl. de Pau Vila, 1, Palau de Mar, 08039 Barcelona.

b) Institut Català del Voluntariat, Incavol: c. Diputació, 92-94, 08015 Barcelona.

c) Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència: c. Aragó, 332, 08009 Barcelona.

d) Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció: Gran Via de les Corts Catalanes, 604, 08007 
Barcelona.

e) Delegacions territorials i altres dependències del Departament:

Barcelona: c. Tarragona, 141-147, 08014 Barcelona.

Girona: c. Emili Grahit, 2, 17001 Girona.

Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida.

Tarragona: av. Andorra, 7 bis, 43002 Tarragona.

Terres de l'Ebre: c. Ruiz de Alda, 33, 43870 Amposta.

f) Oficines de Benestar i Família:

El Bages-Manresa: c. Sant Blai, s/n, 08240 Manresa.

El Baix Camp-Reus: pl. Mas Pellicer, 55 (polígon Sant Josep Obrer), 43204 Reus.

El Baix Ebre-Tortosa: c. Tarragona, 7-9, 43500 Tortosa.

El Baix Llobregat:

Cornellà de Llobregat-Sant Ildefons: c. Cristòfor Llargués, 12, 08940 Cornellà de Llobregat.

El Prat de Llobregat: c. Riu Llobregat, 94, 08820 el Prat de Llobregat.

Esplugues de Llobregat-Can Vidalet: c. Cedres, 29, 08950 Esplugues de Llobregat.
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Gavà: c. Sant Pere, 66, 08850 Gavà.

Martorell: pg. Catalunya, s/n, 08760 Martorell.

Sant Boi de Llobregat-Sant Boi: c. Bonaventura Aribau, 11, 08830 Sant Boi de Llobregat.

Sant Boi de Llobregat-Camps Blancs: pl. Euskadi, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat.

Viladecans: c. Sant Marià, 34-38, 08840 Viladecans.

El Baix Penedès-el Vendrell: c. General Prim, 12, 43700 el Vendrell.

El Barcelonès:

Badalona-Sant Roc: av. del Maresme, 182-190, 1r, 08918 Badalona.

Badalona-Llefià: c. la Pau, 23 (cant. Mare de Déu de Lorda), 08913 Badalona.

Badalona-Lloreda-Sant Crist: rbla. Sant Joan, 79, 08915 Badalona.

Badalona-Pomar: av. Sabadell, s/n, 08915 Badalona.

Barcelona-Baró de Viver: pg. Santa Coloma, 102, local 61, 08030 Barcelona.

Barcelona-Canyelles: c. Miguel Hernández, 25, 08042 Barcelona.

Barcelona-Ciutat Meridiana: pl. Roja (cant. c. Vallcivera), 08033 Barcelona.

Barcelona-Ciutat Vella-el Raval: c. Sant Pau, 46, 08001 Barcelona.

Barcelona-el Camp de l'Arpa: c. Còrsega, 709, 08026 Barcelona.

Barcelona-el Carmel: pl. Pastrana, 15, 08032 Barcelona.

Barcelona-el Poblenou: c. Marià Aguiló, 46, 08005 Barcelona.

Barcelona-Gràcia: c. Providència, 42, 08024 Barcelona.

Barcelona-Hostafrancs: c. Sant Roc, 28, 08014 Barcelona.

Barcelona-la Guineueta: c. Lorena, 57-59, 08042 Barcelona.

Barcelona-la Verneda: c. Maresme, 286, 08020 Barcelona.
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Barcelona-Palau de Mar: pl. de Pau Vila, 1, 08039 Barcelona.

Barcelona-Sant Andreu: pg. Fabra i Puig, 13, 08030 Barcelona.

Barcelona-Sants/Eixample: c. Tarragona, 141-147, 08014 Barcelona.

Barcelona-Verdum: c. Luz Casanova, 8-10, 08042 Barcelona.

Barcelona-Vilapicina: c. Petrarca, 57, 08031 Barcelona.

Barcelona-Zona Franca: c. Mineria, 8, 08004 Barcelona.

L'Hospitalet de Llobregat-Bellvitge: av. Mare de Déu de Bellvitge, 20, 08907 l'Hospitalet de 
Llobregat.

L'Hospitalet de Llobregat-la Florida: c. Renclusa, s/n, darrera av. Masnou, 50 (provisional per obres), 
08905 l'Hospitalet de Llobregat.

L'Hospitalet de Llobregat-Sanfeliu: c. Emigrant, 23, 08906 l'Hospitalet de Llobregat.

Sant Adrià de Besòs-Besòs: rda. Sant Ramon de Penyafort (cant. c. Jaume Huguet), 08930 Sant Adrià 
de Besòs.

Sant Adrià de Besòs-Centre: c. Major, 8-10, 08930 Sant Adrià de Besòs.

Santa Coloma de Gramenet-Santa Coloma: av. Generalitat, 57, 08922 Santa Coloma de Gramenet.

Santa Coloma de Gramenet-Singuerlín: c. Singuerlín, 51, 08924 Santa Coloma de Gramenet.

El Berguedà-Berga: pl. Sant Joan, s/n, 08600 Berga.

El Garraf-Vilanova i la Geltrú: c. Forn del Vidre, 12, 08800 Vilanova i la Geltrú.

El Gironès:

Girona: c. Rutlla, 20-22, 17002 Girona.

Salt-les Bernardes: c. Sant Dionís, 40, 17190 Salt.

El Maresme:

El Masnou: c. Pujades Truch, 1A (edifici Centre), 08320 el Masnou.
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Mataró: c. Vitòria, 17, 08303 Mataró.

Osona-Vic: rbla. de l'Hospital, 15, 08500 Vic.

El Priorat-Falset: c. Miquel Barceló, 21, 43730 Falset.

El Ripollès-Ripoll: pl. Tomàs Raguer, 4, 17500 Ripoll.

El Segrià:

El Segrià: av. del Segre, 4, 25007 Lleida.

Lleida: c. Mercè, 1, 25003 Lleida.

El Tarragonès-Riu Clar: prolongació del carrer B, 43006 Tarragona.

El Vallès Occidental:

Badia del Vallès: pl. de les Entitats, s/n, 08214 Badia del Vallès.

Cerdanyola: c. Sant Antoni, 36, 08290 Cerdanyola del Vallès.

Sabadell-Creu de Barberà: c. Verge de la Paloma, 19-21, 08204 Sabadell.

Sabadell-Gràcia: c. Reina Elionor, 110, 08205 Sabadell.

Sabadell-Ca n'Oriac: av. Matadepera, 53, 08207 Sabadell.

Terrassa: c. Matagalls, s/n, 08227 Terrassa.

El Vallès Oriental:

Canovelles: pl. Pau Casals, s/n, 08420 Canovelles.

El Vallès Oriental-Granollers: c. Sant Jaume, 48, 08400 Granollers.

Mollet-Rambla: Rambla Balmes, 2, 08100 Mollet del Vallès.

L'Alt Empordà-Figueres: c. Dr. Barraquer, 1, 17600 Figueres.

L'Alt Penedès-Vilafranca del Penedès: c. Hermenegild Clascar, 1-3, 08720 Vilafranca del Penedès.

L'Alt Urgell-la Seu d'Urgell: c. Garriga i Massó, 22, 25700 la Seu d'Urgell.
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L'Anoia-Igualada: pl. Mossèn Jacint Verdaguer, 67, 08700 Igualada.

L'Urgell-Tàrrega: pl. de les Nacions sense Estat, s/n, 25300 Tàrrega.

La Garrotxa-Olot: c. Proa, 9, 17800 Olot.

La Noguera-Balaguer: c. Miracle, 23, 25600 Balaguer.

La Ribera d'Ebre-Móra d'Ebre: c. Bonaire, 37, 43740 Móra d'Ebre.

La Segarra-Cervera: av. Pare Claret, cant. c. Manuel Ibarra, 25200 Cervera.

La Selva-Blanes: pl. Espanya, 3, 17300 Blanes.

(04.029.114)
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