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ORDRE

ASC/54/2008, de 13 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions als projectes per a joves que els ajuntaments, man-
comunitats de municipis, consorcis constituïts per ens locals i entitats municipals 
descentralitzades elaborin en el marc del Pla nacional de joventut.

El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació 
de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, atribueix al Departament d’Acció Social i Ciutadania les competèn-
cies en matèria de polítiques de joventut. Així mateix, el Decret 572/2006, de 19 de 
desembre, de reestructuració parcial del Departament d’Acció Social i Ciutadania, 
preveu com a òrgan d’aquest la Secretaria de Joventut amb les funcions, entre d’al-
tres, d’impulsar i fer el seguiment del Pla nacional de joventut.

El Pla nacional de joventut de Catalunya, amb la seva revisió estratègica apro-
vada el 25 d’octubre de 2005, és una eina per a la població jove del nostre país que 
permet afavorir els processos d’emancipació de les persones joves i fomentar la 
seva participació en la construcció del seu propi projecte de vida. En aquest sentit, 
aquest Pla és el marc de referència per deinir, impulsar i coordinar les polítiques 
de joventut i incorpora tres grans projectes: el Projecte Govern, que és el conjunt 
d’actuacions en matèria de joventut que du a terme l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya amb criteris d’integralitat; el Projecte Territori, que és el conjunt 
d’actuacions en matèria de joventut que porten a terme les administracions locals 
a Catalunya, i el Projecte Jove, que és el conjunt d’actuacions que porta a terme el 
teixit social juvenil, especialment el teixit associatiu juvenil.

Dins l’àmbit de desplegament territorial del Pla nacional de joventut, amb el Projecte 
Territori, una de les eines d’aquest Pla que ha permès a la Secretaria de Joventut conèi-
xer les necessitats i actuacions dels ens locals en matèria de joventut ha estat els plans 
locals de joventut, així com els projectes que, anualment, els ajuntaments elaboren 
en el marc d’aquests plans. Precisament, aquests darrers anys, una de les activitats 
de foment que la Secretaria de Joventut ha impulsat ha estat el suport a l’execució 
d’aquests projectes, la qual cosa ha generat una millora en la prestació de serveis a la 
joventut de Catalunya arreu del territori. Per aquest motiu i amb la voluntat d’assolir 
una major eiciència i eicàcia en la tramitació del procediment de les subvencions, 
s’han elaborat aquestes noves bases de subvencions. Amb aquestes, a més de mantenir 
la possibilitat de tramitar les sol·licituds en via electrònica, s’ha volgut simpliicar el 
contingut de les bases. Així mateix, s’ha volgut donar una major garantia de conti-
nuïtat als projectes ampliant a dos anys el termini de realització d’aquests projectes 
elaborats pels ens locals en el marc dels plans locals respectius.

En deinitiva, doncs, la necessitat de simpliicar les bases d’aquestes subvencions 
que convoca la Secretaria de Joventut i la voluntat d’assolir una major eicàcia i 
eiciència en la seva gestió i execució, fan necessari una modiicació de les bases 
reguladores ins ara existents.

D’acord amb el que preveuen el capítol IX del Text refós de la Llei de inances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i 
els preceptes bàsics de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions i del seu reglament, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, i en ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

ORDENO:

Article únic
Aprovar les bases per a la concessió de subvencions als projectes per a joves 

que els ajuntaments, mancomunitats de municipis, consorcis constituïts per ens 
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locals i entitats municipals descentralitzades elaborin en el marc del Pla nacional 
de joventut, les quals consten en annex d’aquesta Ordre.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades l’Ordre PRE/8/2006, de 10 de gener, d’aprovació de les bases 
per a la concessió de subvencions a projectes per a joves que els ajuntaments, man-
comunitats de municipis, consorcis constituïts per ens locals i entitats municipals 
descentralitzades elaborin en el marc del Pla nacional de joventut de Catalunya 
(DOGC núm. 4552, de 17.1.2006), i l’Ordre ASC/67/2007, de 26 de març, de mo-
diicació de l’annex 1 de l’Ordre PRE/8/2006, de 10 de gener, d’aprovació de les 
bases per a la concessió de subvencions a projectes per a joves que els ajuntaments, 
mancomunitats de municipis, consorcis constituïts per ens locals i entitats munici-
pals descentralitzades elaborin en el marc del Pla nacional de joventut de Catalunya 
(DOGC núm. 4854, de 2.4.2007).

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oicial 
de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Ordre o les seves bases es pot interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva 
publicació, segons el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 13 de febrer de 2008

CARME CAPDEVILA I PALAU

Consellera d’Acció Social i Ciutadania

ANNEX 1

Bases reguladores

—1 Objecte
1.1 L’objecte de les subvencions que es regeixen per aquestes bases és sub-

vencionar les polítiques integrals de joventut que elaborin els ajuntaments, man-
comunitats de municipis, consorcis constituïts per ens locals i entitats municipals 
descentralitzades en el marc i d’acord amb la metodologia establerta en el Pla 
nacional de joventut.

1.2 Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions que els sol-
licitants hagin pogut demanar per a la mateixa inalitat.

—2 Període
2.1 Aquestes subvencions són biennals i, per tant, les activitats objecte d’aquestes 

subvencions s’han de realitzar entre el mes de gener de l’any de la convocatòria i el 
mes de desembre de l’any següent, tret de l’establert a l’apartat 2 d’aquesta base.

2.2 D’acord amb la disponibilitat pressupostària, la Secretaria de Joventut podrà 
fer una convocatòria especíica exclusiva per al període gener-desembre del segon 
any del bienni, per atendre exclusivament les sol·licituds d’aquells ens locals que 
no hagin rebut subvenció en la convocatòria biennal.

—3 Destinataris i requisits
3.1 Són destinataris d’aquestes subvencions els ajuntaments, mancomunitats 
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de municipis, consorcis constituïts per ens locals i entitats municipals descentra-
litzades.

3.2 Requisits:
a) Els ens locals que optin a aquestes sol·licituds hauran d’haver elaborat un pla 

local de joventut que ha d’estar aprovat per el ple de l’ajuntament i lliurat a la Se-
cretaria de Joventut abans de la inalització del termini de convocatòria d’aquestes 
subvencions.

El pla local de joventut ha de recollir:
Una diagnosi de la situació de partida de l’ens local, que doni resposta a què està 

passant, per què passa i amb què comptem per resoldre la situació. La diagnosi ha 
de ser el resultat de l’anàlisi de la realitat juvenil, que serveixi per detectar neces-
sitats, problemes i oportunitats d’intervenció, incloent-hi una visualització de les 
polítiques juvenils que ja s’estan aplicant, detallant, com a mínim, les actuacions 
adreçades als joves de totes les àrees o regidories.

El disseny d’execució del pla local de joventut, deinint els principals objectius i 
la descripció de les actuacions que es volen realitzar.

La metodologia amb la qual es treballarà per garantir els criteris fonamentals d’una 
bona política de joventut: la coordinació entre les diverses àrees de l’ens local, la 
coordinació amb altres administracions i/o institucions i la participació juvenil.

El sistema d’avaluació que es farà servir per al seguiment i l’avaluació del con-
junt del pla local de joventut (objectius, metodologia i actuacions), especiicant 
què s’avalua, quan es fa, qui ho fa i com es genera i recull la informació que ens 
permetrà fer-ho.

El calendari de treball del pla local de joventut.
El pressupost estimatiu del pla local de joventut, especiicant el pressupost total 

necessari, desglossat en el pressupost disponible per fons propis o per fons externs 
(patrocinis, convenis...).

b) El pla local de joventut haurà de tenir una durada i vigència que vagi des de 
la seva aprovació pel Ple ins al inal de la legislatura municipal.

c) La Secretaria de Joventut valorarà els plans locals d’acord amb els criteris i 
barems establerts en l’annex 2 d’aquestes bases i els qualiicarà com a plans inte-
grals de joventut si obtenen una puntuació igual o superior a 4.5 punts o bé com a 
plans de dinamització si obtenen una puntuació inferior a 4.5 punts. La Secretaria 
de Joventut comunicarà als ens locals si el seu pla local ha estat qualiicat com a 
pla integral o com a pla de dinamització.

—4 Característiques dels projectes que poden optar a aquestes subvencions:
4.1 Els projectes adreçats als joves objecte d’aquestes subvencions poden ser:
a) D’activitats adreçades als joves i executats pressupostàriament amb despeses 

corrents i de personal. Les despeses corrents no poden incloure, però, els consumi-
bles d’aigua, llum, telèfon, neteja i equivalents.

b) D’inversions en immobles destinats a activitats juvenils i executats pressu-
postàriament amb despeses de capital. També se subvencionaran despeses en béns 
mobles que tinguin la consideració legal d’inversions, ins a un màxim del 30% 
de la subvenció atorgada. Aquelles sol·licituds per a inversions en les quals el pla 
local hagi estat qualiicat com a Pla de dinamització d’acord amb el que s’estableix 
a l’annex 1, apartat 3.2.c) no rebran subvenció.

4.2 Els projectes d’activitats adreçades als joves han de contenir com a mínim 
els següents elements:

a) Justiicació del projecte o projectes:
Descriure per què es vol fer, a quina realitat respon i quina necessitat hi ha de 

fer cadascun dels projectes presentats i l’adequació a les altres actuacions de les 
diferents administracions.

b) Objectius del projecte o projectes:
Deinir els objectius generals de cada projecte presentat, desglossant-los en 

objectius especíics.
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c) Descripció del projecte o projectes
Descripció metodològica, és a dir, explicar com es durà a terme cada projecte en 

clau d’interinstitucionalitat, de participació jove i d’interrelació entre regidories, 
detallant les activitats que es realitzaran i/o les que possibilitarà.

Descripció tècnica, és a dir, explicar les característiques de cada projecte i les 
accions que es realitzaran en clau d’accessibilitat, sostenibilitat i caràcter integral 
del projecte (concretant els eixos del Pla nacional de joventut de Catalunya que es 
treballen).

d) Temporalització
Explicar quan es farà cada projecte i cadascuna de les fases.
e) Persones beneiciàries
Descripció de quin és el peril dels i de les joves beneiciàries (sexe, edat, proce-

dència, pertinença a un col·lectiu especíic, necessitats especíiques...).
f) Pressupost i pla de inançament
Detallar la despesa prevista del projecte, indicant clarament les fons de inançament 

(subvenció Secretaria de Joventut, aportació de l’ajuntament, altres subvencions 
o ingressos...). També cal especiicar a quins capítols pressupostaris correspon la 
despesa de cadascun dels projectes. En cas que un sol projecte tingui prevista des-
pesa de diferents capítols pressupostaris, cal especiicar la despesa que correspon 
a cada capítol.

g) Difusió
Descriure les estratègies de difusió del projecte entre les persones beneiciàries 

de l’acció i els diferents agents implicats.
h) Avaluació
Presentar la planiicació dels indicadors i/o mecanismes d’avaluació de cada 

projecte concretant què s’avalua, qui ho fa i com es vol fer. Un cop acabada la 
intervenció, l’avaluació ens haurà de donar resposta a:

En quina mesura ha canviat la realitat sobre la qual s’ha intervingut
Què és el que ens ha facilitat o/i diicultat l’èxit de la intervenció
Quins canvis en el pla ens poden ajudar a millorar la intervenció
i) En cas que el projecte inclogui la contractació de persones cal indicar el col-

lectiu i el peril professional dels treballadors que es contractaran, la modalitat 
contractual i la jornada laboral, quin tipus d’experiència i pràctica professional 
rebran els treballadors contractats.

4.3 Els projectes d’inversions en béns immobles destinats a activitats juvenils 
han de contenir com a mínim els següents elements:

a) Justiicació del projecte
Descriure per què es vol fer, a quina realitat respon i quina necessitat hi ha 

de fer-lo. Cal especiicar la descripció del projecte amb activitats que es farà a 
l’immoble, que en última instància determinarà la puntuació inal del projecte 
amb inversió.

La justiicació cal que indiqui el temps que, previsiblement, el bé immoble es 
dedicarà a la funció per a la qual se sol·licita la subvenció. En cas d’adquisició de 
béns immobles, aquest temps no pot ser inferior a 10 anys a partir de la concessió 
de la subvenció. Pel que fa a les obres a béns immobles, aquest termini no pot ser 
inferior a 5 anys a partir de la concessió de la subvenció.

b) Objectius del projecte
Deinir els objectius generals del projecte presentat, desglossant-los en objectius 

especíics, explicant què es vol aconseguir.
c) Descripció del projecte:
Descripció metodològica, és a dir, explicar com es durà a terme el projecte en 

clau d’interinstitucionalitat, de participació jove i d’interrelació entre regidories, 
detallant les activitats que es realitzaran i/o les que possibilitarà. Explicar qui són 
els destinataris del projecte.

Descripció tècnica, és a dir, explicar les característiques del projecte en clau 
d’accessibilitat, sostenibilitat i caràcter integral del projecte. En cas d’obres, ha de 
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igurar en aquest apartat una breu descripció de l’equipament, de les reformes que 
es volen realitzar i perquè són necessàries.

d) Temporalització
Explicar quan es farà al projecte i les seves fases
e) Beneiciaris
Descripció de quin és el peril dels joves beneiciaris (edat, procedència, perti-

nença a un col·lectiu especíic, necessitats especíiques...)
f) Pressupost i pla de inançament
Detallar la despesa prevista del projecte, indicant clarament les fons de inançament 

(subvenció Secretaria de Joventut, aportació de l’ajuntament, altres subvencions o 
ingressos...) local de joventut. També cal especiicar a quins capítols pressupostaris 
correspon la despesa de cadascun dels projectes. En cas que un sol projecte tingui 
prevista despesa de diferents capítols pressupostaris, cal especiicar la despesa que 
correspon a cada capítol.

g) Difusió
Descriure les estratègies de difusió del projecte entre les persones beneiciàries 

de l’acció i els diferents agents implicats.
h) Avaluació
Presentar la planiicació dels indicadors i/o mecanismes d’avaluació del projecte 

concretant què s’avalua, qui ho fa i com es vol fer. Un cop acabada la intervenció 
l’avaluació ens haurà de donar resposta a:

En quina mesura ha canviat la realitat sobre la qual s’ha intervingut
Què és el que ens ha facilitat o/i diicultat l’èxit de la intervenció
Quins canvis en el projecte ens poden ajudar a millorar la intervenció
4.4 Els ens locals poden presentar una única sol·licitud per a projectes d’activi-

tats i una única sol·licitud per a projectes d’inversions. La sol·licitud per a projectes 
d’activitats pot incloure un màxim de 2 projectes, si bé el nombre de projectes de 
la sol·licitud no inluirà en l’import de la subvenció.

—5 Quantia
5.1 La quantitat màxima destinada a aquestes subvencions i l’aplicació pres-

supostària a la qual s’ha d’imputar es determina a la convocatòria pública corres-
ponent.

5.2 Per determinar la quantia de la subvenció, a l’empara de la convocatòria 
corresponent, es té en compte l’adequació de les propostes que presenten els inte-
ressats, als criteris de valoració publicats en aquestes bases, el nombre d’habitants 
censats en el municipi, així com altres subvencions o ajudes que l’entitat sol·licitant 
pugui percebre per a la mateixa activitat o projecte, de manera que la quantitat a 
atorgar aïlladament o amb concurrència amb d’altres no superi en cap cas el 100% 
del cost de l’activitat o projecte.

—6 Sol·licituds
6.1 Les sol·licituds i la documentació requerida en aquestes bases es presentaran 

normalment pels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions públiques 
catalanes, el portal EaCat, http://www.eacat.net, en els termes que estableix la 
normativa vigent, sens perjudici del que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú.

El formulari de sol·licitud estarà a disposició dels ens locals a l’extranet esmen-
tada.

El registre telemàtic de l’extranet de les administracions catalanes, a través del 
portal EaCat, és l’únic registre habilitat per a la recepció telemàtica d’aquestes sol-
licituds, així com dels plans locals de joventut o de les noves versions d’aquests.

6.2 La presentació de la sol·licitud signiica la plena acceptació d’aquestes 
bases.

6.3 Quan les sol·licituds es presentin per via telemàtica, els tràmits del procedi-
ment de concessió de les subvencions regulat a aquestes bases es faran pels mitjans 
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telemàtics de l’extranet de les administracions públiques catalanes, el portal eaCat, a 
l’adreça indicada, excepte la forma de notiicar la resolució del procediment previst a 
les bases, que és fent-la pública al tauler d’anuncis de la Secretaria de Joventut, al de 
les coordinacions territorials de Joventut i a la web de la Secretaria de Joventut.

—7 Documentació
7.1 En les sol·licituds que es presenten per via telemàtica, cal la documentació 

següent:
a) Formulari de sol·licitud de subvenció que inclou:
Certiicació conforme l’òrgan competent de l’ajuntament, mancomunitat, consorci 

constituït per ens locals o entitat municipal descentralitzada ha aprovat la realització 
del/s projecte/s objecte de la sol·licitud de subvenció.

Declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits de prohibició prevista 
a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, inclosa 
en l’imprès de sol·licitud.

Autorització a l’òrgan gestor per obtenir les certiicacions, en via telemàtica, sobre 
el fet d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat, 
així com les obligacions amb la Seguretat Social. La primera certiicació es fa per 
mitjà del Departament d’Economia i Finances, la segona certiicació l’emeten les 
tresoreries territorials de la Seguretat Social.

Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant 
l’Administració de la Generalitat.

Declaració responsable de donar compliment, si s’escau, de l’obligació que estableix 
l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, 
o el Decret 246/2000, de 24 de juliol, sobre l’aplicació de les mesures alternatives 
de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva.

Declaració responsable de donar compliment dels requisits establerts a l’article 
36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts per a la mateixa 
inalitat i el volum d’aquest inançament.

b) En cas que l’ens sol·licitant no vulgui rebre la subvenció en un compte corrent 
al qual ja hagi rebut altres ingressos de la Generalitat de Catalunya, sol·licitud de 
transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya 
a creditors/res particulars.

c) Descripció del projecte o projectes per als quals es demana la subvenció, 
d’acord amb l’estructura i continguts descrits a la base 4 d’aquest annex.

7.2 Per als projectes amb inversions que contemplen una adquisició, a més de 
la documentació de l’apartat anterior cal presentar escriptura pública de compra-
venda o certiicació d’un taxador independent degudament acreditat i inscrit en el 
corresponent registre oicial on s’indiqui el preu de compra-venda i el termini per 
efectuar l’opció de compra.

7.3 En el cas d’obres en equipaments cedits o arrendats, cal acreditar l’arren-
dament o cessió per un període igual o superior a 5 anys, dels quals no poden haver 
transcorregut més de 2 anys en el moment de presentar la sol·licitud.

7.4 Per les sol·licituds que no es presenten per via telemàtica, caldrà presentar 
la documentació, amb suport paper, que s’indica a continuació:

a) El formulari de sol·licitud de subvenció prevista a l’apartat 7.1.a) d’aquesta base, 
que es pot trobar a l’extranet ja indicada a la base 6.1 (http://www.eacat.net).

b) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la 
Generalitat de Catalunya a creditors/res particulars en cas que l’ens sol·licitant no 
vulgui rebre la subvenció en un compte corrent al qual ja hagi rebut altres ingressos 
de la Generalitat de Catalunya.

c) Descripció del projecte per als qual es demana la subvenció, d’acord amb 
l’estructura i continguts descrits a la base 4 d’aquest annex. Aquesta documentació 
s’ha de presentar per duplicat.

7.5 No cal presentar la documentació que ja es troba en poder de la Secretaria 
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de Joventut o de qualsevol altre òrgan de la Generalitat, sempre que no hagin trans-
corregut més de cinc anys des de la presentació, que no hi hagi cap modiicació i que 
hagi estat admesa com a vàlida. En aquest supòsit el sol·licitant ha d’especiicar per 
escrit la data i l’òrgan on varen ser presentats i el procediment a què corresponen. 
No és d’aplicació aquest apartat quan siguin documents que s’hagin d’actualitzar 
periòdicament o quan hagin estat modiicats amb posterioritat a la presentació a la 
Generalitat de Catalunya.

—8 Procediment, valoració i resolució
8.1 El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 

competitiva i s’ha de resoldre en un termini de 6 mesos des de la data de publicació 
de la convocatòria.

8.2 La Junta d’Avaluació ha d’examinar i valorar les sol·licituds, emetre’n un 
informe, d’acord amb els criteris que es determinen en els annexos 2 i 3 d’aquestes 
bases i l’ha de remetre a la persona titular de la Subdirecció General de Joventut. 
La valoració inal global de cada sol·licitud correspondrà en un 40% a la valoració 
del Pla local i un 60% a la valoració dels projectes. Cas que una mateixa sol·licitud 
contingui 2 projectes d’activitats, la nota de la sol·licitud serà la mitjana de la va-
loració dels 2 projectes.

8.3 La persona titular de la Subdirecció General de Joventut designa i presideix 
la junta d’avaluació que ha d’estar formada per ell mateix i altres 6 persones de la 
Secretaria de Joventut, que actuen com a vocals. Els membres de la Junta d’Avaluació 
han de ser funcionaris de carrera o càrrecs investits d’autoritat.

La Junta d’Avaluació presentarà, sempre i quan la composició de la Secretaria 
de Joventut ho permeti, una composició paritària, de manera que hi haurà tres 
persones vocals de cada sexe.

El funcionament de la junta d’avaluació es regeix pels articles 27 a 34 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya i, parcialment, pels articles 22 a 27 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

8.4 La persona titular de la Secretaria de Joventut és la competent per resoldre, 
prèvia proposta de la persona titular de la Subdirecció General de Joventut.

8.5 La proposta i la resolució de les subvencions detallaran a quina part especíica 
de l’objecte de la sol·licitud de subvenció es destina l’import subvencionat, d’acord 
amb el què estableixen les bases relatives a valoració dels annexos següents.

8.6 L’òrgan concedent pot revisar les subvencions ja atorgades i modiicar-ne 
la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions existents en el mo-
ment de la concessió o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts, sens perjudici que, 
en el supòsit que la suma d’ajuts superi el cost del projecte, operi automàticament 
la reducció de la subvenció o, si escau, la revocació total o parcial, d’acord amb la 
normativa aplicable.

En cas de canvis que, dins la mateixa inalitat, es puguin produir en la destinació 
de la subvenció, aquests no es poden sol·licitar un cop transcorregut el termini de 
3 mesos des de la publicació de la resolució de concessió. Els canvis han de ser 
expressament autoritzats per la persona titular de la Secretaria de Joventut en el 
termini de 45 dies naturals des de la presentació de la sol·licitud previ informe de la 
Coordinació Territorial de Joventut corresponent. Aquests canvis s’accepten només 
de forma excepcional. La persona titular de la Secretaria de Joventut els pren en 
consideració i resol el manteniment o insta la revocació total o parcial de la sub-
venció atorgada, amb l’obligació de retornar els imports rebuts, més els interessos 
legalment establerts, si escau.

8.7 La resolució que inalitzi el procediment de sol·licitud de subvenció es 
notiica fent-la pública al tauler d’anuncis de la Secretaria de Joventut, al de les 
seves coordinacions territorials i al lloc web de la Secretaria de Joventut. Contra 
aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
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d’alçada en el termini d’un mes des de l’endemà de la data en què es fa públic. La 
persona interessada ha d’interposar aquest recurs davant l’òrgan que ha dictat l’acte 
o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, 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, sense perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que 
es consideri pertinent.

En cas de produir-se la desestimació de la sol·licitud per silenci, cosa que no 
exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs 
d’alçada davant el mateix òrgan que l’havia d’haver resolt i notiicat expressament 
o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut en un 
termini no superior a tres mesos comptat des de l’endemà del dia en què s’hauria 
d’haver produït la notiicació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, sense perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que 
es consideri pertinent.

Paral·lelament, es comunicarà als sol·licitants si la seva sol·licitud ha estat acceptada 
o no mitjançant l’extranet de les administracions públiques catalanes, portal eaCat, 
http://www.eacat.net o per correu certiicat, amb justiicant de recepció.

8.8 Als efectes de publicitat complementària es publicaran al DOGC les sub-
vencions concedides de més de 3.000,00 euros

—9 Obligacions dels beneiciaris
Els beneiciaris de les subvencions queden obligats a:
a) Complir les condicions establertes en aquestes bases reguladores i en les 

especíiques de les subvencions que es regulen als annexos successius.
b) Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar-ho 

davant la Secretaria de Joventut.
c) Justiicar la destinació de la subvenció, d’acord amb el que s’estableix tant 

a la base 10 d’aquest annex com a les bases relatives a justiicació dels annexos 
següents, en el termini ixat.

d) Conservar, durant un període mínim de 5 anys, els justiicants originals i 
l’altra documentació relacionada amb la subvenció atorgada.

e) Sol·licitar a la persona titular de la Secretaria de Joventut els possibles canvis que, 
dins la mateixa inalitat, es puguin produir en la destinació de la subvenció, d’acord 
amb el procediment indicat a l’apartat 8.6, paràgraf segon, d’aquest annex 1.

f) Comunicar a la Secretaria de Joventut l’anul·lació de l’activitat subvencionada així 
com el seu desistiment i retornar la part de la subvenció concedida i no executada.

g) Comunicar a la persona titular de la Secretaria de Joventut l’obtenció de sub-
vencions per a la mateixa inalitat, procedents de qualsevol de les administracions o 
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Aquesta comunicació s’ha 
de fer tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justiicació de l’aplicació 
donada als fons percebuts.

h) Facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat, la 
Sindicatura de Comptes o d’altres òrgans competents requereixi, d’acord amb la 
normativa de la Generalitat en matèria de subvencions.

i) Incloure el logotip de la Secretaria de Joventut del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya precedit de l’esment “amb la col·laboració 
de...”, així com altres logotips que pugui subministrar la Secretaria de Joventut a tots 
els elements informatius i publicitaris que elabori l’entitat beneiciària, en suport 
paper, electrònic o de qualsevol altre tipus.

j) Complir amb totes les obligacions establertes a l’article 14 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions.

—10 Justiicació
10.1 Com a justiicant del total de l’actuació objecte de la subvenció i en cas 

de tramitació del procediment per via telemàtica, les persones beneiciàries poden 
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presentar, de manera preferent, el model de formulari de justiicació d’aquestes 
subvencions que es troba a l’extranet de les administracions públiques catalanes, 
portal eaCat, http://www.eacat.net, sens perjudici del que estableix l’article 38.4 de 
la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Aquest formulari inclou la certiicació de la persona titular de la secretaria i 
intervenció de l’ajuntament i, en el cas d’entitat municipals descentralitzades, els 
consorcis constituïts per ens locals i mancomunitats de municipis, per l’òrgan que 
tingui aquestes funcions, on ha de constar:

La declaració sobre el fet que la subvenció rebuda s’ha destinat a les activitats per 
a les quals es va atorgar, d’acord amb el pressupost presentat amb la sol·licitud.

La relació detallada de les factures corresponents a l’import subvencionat. En cas que per 
realitzar el projecte s’hagi contractat personal, la relació de nòmines corresponent.

L’estat de comptes del projecte subvencionat
En cas d’altres fonts de inançament: la relació de les altres subvencions rebudes 

indicant la procedència i la quantitat.
La certiicació sobre les despeses realitzades i que aquestes despeses s’han 

computat al pressupost de l’ens.
Memòria valorativa del projecte o projectes subvencionats amb la inclusió, si 

escau, del material gràic corresponent.
En cas que els justiicants no es presentin per via telemàtica el formulari de 

justiicació es pot obtenir a l’extranet indicada.
10.2 El terminis de justiicació són:
a) Com a mínim, el 50 % de la subvenció s’ha de justiicar abans del 31 de gener 

de l’any següent al de la convocatòria.
b) El segon 50% (la resta) s’ha de justiicar abans de l’1 de novembre de l’any 

següent al de la convocatòria.
c) En el cas de les convocatòries d’un sol any, previstes a la base 2.2 d’aquest an-

nex, el termini de justiicació serà el 15 de novembre de l’any de la convocatòria.

—11 Pagament
11.1 El pagament d’aquestes subvencions es fa en 2 terminis.
a) El 50% de la subvenció s’avança com a bestreta i la Secretaria de Joventut 

n’ordena el pagament en el moment en què es resol la concessió.
b) El 50% restant es paga durant el primer trimestre de l’any següent de la con-

vocatòria, prèvia justiicació establerta a l’apartat 10.2 a).
11.2 En el cas de les convocatòries d’un sol any, previstes a la base 2.2 d’aquest 

annex, la bestreta serà del 80% i el 20% restant es pagarà un cop justiicat el 100% 
de l’import atorgat.

—12 Causes de revocació
Són causes de revocació de les subvencions previstes a les bases reguladores 

aprovades per la present Ordre, les que es preveuen als articles 99 i 100 del Text 
refós de la Llei de inances públiques aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre; l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l’incompliment dels requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

—13 Comprovació i control
La Secretaria de Joventut és la unitat encarregada d’efectuar la comprovació de 

la realització de l’activitat subvencionada, d’acord amb la inalitat i els requisits 
previstos a la convocatòria, a les bases reguladores aprovades per la present Ordre 
i a la resta de normativa que li és d’aplicació, sens perjudici de les competències de 
control d’altres òrgans de l’Administració de la Generalitat.

—14 Normativa d’aplicació
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació els preceptes 

continguts al capítol IX del text refós de la Llei de inances públiques de Catalunya, 
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aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, 
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, 
sobre tramitació, justiicació i control d’ajuts i subvencions; 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.

ANNEX 2

Criteris de valoració dels plans locals de joventut

El 100% de la valoració dels plans locals de joventut a la qual es refereixen les 
bases 3.2.c) i 8.2 de l’annex 1 s’obtindrà a través dels criteris següents:

—1 Característiques sociodemogràiques, que signiicarà el 15% de la valoració 
del pla local.

Es valora el volum de joves que hi ha al municipi, el factor migratori i s’equilibren 
les dinàmiques de població d’alguns municipis, d’acord amb els següents índexs:

1.1 Índex de joventut, és a dir, percentatge de joves (15-29 anys) del municipi 
sobre el total de població.

1.2 Índex d’immigració juvenil, és a dir, percentatge de joves immigrants 
respecte al total de joves del municipi segons últimes dades Idescat.

1.3 Factor corrector de mobilitat i/o de volum de població lotant. És una puntu-
ació compensatòria que té en compte el possible efecte d’atracció d’algunes capitals 
de comarca i d’altres municipis. Es mesura com a mobilitat obligada per desplaça-
ments residència-estudi / residència-treball. Edat: 16-29. També es té els casos que 
el municipi acull molta població lotant en determinades èpoques de l’any.

—2 Característiques estructurals, que signiicarà el 20% de la nota del pla local.
Es valora l’esforç que fa un municipi per establir una estructura estable pel que 

fa a polítiques de joventut, atenent els següents aspectes:
2.1 Recursos humans. Es valora la quantiicació dels recursos humans que el 

propi ajuntament reconeix per a les tasques dedicades a les polítiques de joventut 
i realitzades des del mateix ajuntament. Es considera professional assimilat a ni-
vell A/B el/la tècnic/a superior o de grau mitjà (tècnic/a de gestió). Es considera 
professional assimilat a nivell C/D el que tingui categoria de personal auxiliar o 
administratiu. En cas d’externalització de serveis o subcontractació només es pun-
tuen els/les professionals que treballin per a l’ajuntament en tasques generals dels 
serveis de joventut i no els/les que treballin en programes o projectes concrets. Cas 
de donar-se més d’una situació, es valora la situació amb puntuació més alta. Cal 
incloure les dades al Pla local de joventut, especiicant les categories laborals i el 
temps de dedicació dels professionals que treballen a l’àrea de joventut.

2.2 Recursos inancers. Es valora el percentatge del pressupost municipal 
destinat a joventut. Cal especiicar al pla local de joventut el pressupost global 
del consistori, i posar-lo en relació al pressupost de l’àrea de joventut destinat a 
activitats per a joves de 15 a 29 anys, tot especiicant el % que representa, respecte 
al pressupost global.

2.3 Recursos funcionals. Es valora l’existència d’espais municipals exclusiva-
ment destinats a joventut. S’entén per espai per a joves, tota aquella instal·lació que 
està destinada de manera exclusiva a la població jove. També se’n considera tota 
aquella instal·lació que, malgrat tenir un caràcter generalista, compta amb espais 
i/o moments especíics per a la utilització de l’espai per part de la població jove.

—3 Principis de funcionament, que signiicarà el 20% de la de la valoració del 
pla local

Es valoren les característiques metodològiques que emmarquen el pla local de 
joventut, atenent els següents aspectes:
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3.1 Interdepartamentalitat, és a dir:
a) Nombre d’àrees de l’ajuntament directament implicats. Entenem per àrees 

directament implicades les que fan alguna acció per als joves o amb joves de forma 
coordinada amb l’àrea de joventut. Per a les mancomunitats o consorcis, de municipis 
es valora el nombre d’ajuntaments implicats.

Els municipis de menys de 5.000 habitants tenen una puntuació ixa per consi-
derar que en aquests ajuntaments, per les característiques del municipi, es treballa 
en conjunt.

b) Es valora la descripció dels mecanismes de coordinació i la qualitat de la col-
laboració entre departaments: existència de dinàmiques o d’òrgans que garanteixin 
la d’un òrgan de coordinació interdepartamental. Aquestes trobades s’han de fer amb 
una periodicitat mínima que garanteixi el seu funcionament efectiu.

3.2 Interinstitucionalitat, és a dir:
a) Nombre d’institucions directament implicades. Entenem per institucions 

directament implicades les que fan alguna acció per als joves o amb joves de forma 
coordinada amb l’ajuntament.

b) Existència d’espais de coordinació interinstitucionals i qualitat dels matei-
xos.

Es valora la descripció dels mecanismes de coordinació i la qualitat de la col-
laboració entre les institucions implicades

3.3 Participació jove, és a dir:
a) Es valora el nivell d’incidència de la gent jove en l’elaboració del pla local 

de joventut a través de la interlocució amb l’Administració: només se’ls consulta; 
prenen decisions de forma conjunta amb l’Administració; prenen decisions de 
forma autònoma respecte l’Administració; o, prenen decisions de forma autònoma 
respecte l’Administració i gestionen part del pressupost.

b) Es valora l’existència i les característiques del tipus d’espais o canals d’inter-
locució: quin és el seu funcionament; l’estabilitat; i, qui en forma part.

c) Fases del pla local de joventut on la gent jove participa en el disseny, en la 
implementació, en l’avaluació i en quins eixos del pla local de joventut.

—4 Característiques metodològiques, que signiicarà un 20% de la valoració 
del pla local

Es valoren les característiques metodològiques de tot el procés d’elaboració del 
Pla local de joventut, atenent els següents aspectes:

4.1 Diagnosi, que es desglossa en:
a) Anàlisi de la realitat. Es valora el grau de qüestionament sobre què passa al 

municipi en relació a la joventut fent una aproximació a les característiques bàsi-
ques de la joventut del municipi, una aproximació integral a les problemàtiques 
o necessitats que identiiquen els diferents agents del territori en relació als i les 
joves del municipi i una identiicació de les qüestions que cadascun dels agents 
(ajuntament, joves i professionals) consideren més rellevants. Hem d’identiicar per 
què passa el que passa, coneixent les causes i els efectes que cadascun dels agents 
(ajuntament, joves i professionals) atribueix a les problemàtiques o necessitats 
prèviament detectades.

b) Visualització. Es valora la qualitat d’una visualització de les accions i/o dels 
programes orientats a joves. Ens hem de qüestionar amb quins recursos i accions 
comptem així com quines són les potencialitats existents.

c) Diagnòstic. El diagnòstic és el moment en el que la informació generada arran 
de l’anàlisi de la realitat pren forma de conclusió. Es posen en relació les problemàti-
ques o necessitats detectades, les causes que s’han identiicat des dels diversos punts 
de vista, els recursos amb els que actualment es compta per treballar-ho tot plegat 
(visualització) i les oportunitats d’acció que se’n deriven. Es valora la coherència 
de les conclusions extretes. Es considera una conclusió coherent quan es descriuen 
les oportunitats de treball que genera l’anàlisi prèvia de la situació i quan no hi ha 
contradicció entre aquesta i la visualització i l’anàlisi de la realitat exposades.
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4.2 Disseny, que es desglossa en:
a) Objectius
Es valora l’existència i el contingut d’objectius generals ben deinits en relació a les 

conclusions del diagnòstic considerades coherents. Es considera un objectiu general 
ben deinit quan és coherent amb el diagnòstic, clar, ambiciós però assolible.

Es valora l’existència i el contingut d’objectius especíics ben deinits en relació 
amb objectius generals ben deinits. Es considera un objectiu especíic ben deinit 
quan és coherent amb l’objectiu general, deineix els resultats especíics que es volen 
assolir i és ambiciós, clar, concret i està quantiicat i temporalitzat.

b) Programes
Es valora la coherència dels programes amb els objectius especíics valorats 

positivament. Es considera que un programa és coherent amb els objectius quan 
n’afavoreix directament la realització.

c) Destinataris
Edat dels destinataris dels programes. En termes generals, considerem joves 

a les persones entre 15 i 29 anys. En el cas de programes de treball i habitatge es 
consideren joves a les persones entre els 16 a 35 anys.

d) Temporització
Es valora l’existència d’una taula o sistema de temporització i la seva adequació 

en relació a les actuacions proposades.
e) Avaluació
Es valora l’existència d’un sistema d’avaluació planiicat que permeti a l’ens 

local:
En quina mesura ha canviat la realitat un cop realitzada la intervenció.
Què és el que ha facilitat o/i diicultat l’èxit de la intervenció.
Quins canvis en el pla podran ajudar a millorar-lo per aprofundir en la transfor-

mació de la realitat
També es valorarà que el disseny de l’avaluació contemplat respongui de manera 

general a:
Què ens disposem a avaluar del pla? (el disseny, la implementació, etc.) Amb qui 

comptarem i per a què?
Com generarem informació? (qüestionaris, entrevistes, grups, observació, 

etc.).
En quin moment tindran lloc cadascuna de les etapes de l’avaluació que es 

planiiquen.

—5 Valoració tècnica, que signiicarà un 25% de la valoració del pla local
La valoració tècnica té com a objectiu ponderar qualitativament la tasca que s’està 

desenvolupant en un municipi en base a:
5.1 L’adequació de la intervenció als principis rectors de les polítiques de joventut 

i a les línies prioritàries de la Secretari de Joventut.
5.2 L’acció general del municipi en el marc de les polítiques de joventut.
5.3 El coneixement que es té des de les Coordinacions Territorials de Joventut 

de les diverses realitats municipals.

ANNEX 3

Criteris de valoració dels projectes adreçats als joves

—1 El 100% de la valoració de cada projecte a la qual es refereix la base 8.2 de 
l’annex 1, s’obtindrà a través dels criteris següents:

1.1 Integralitat, ins a un 15% de la valoració total del projecte.
A efectes d’aquesta valoració, s’entén que són integrals aquelles intervencions 

que atenen determinades necessitats de la població jove des d’un punt de vista 
global i que treballen:

Des d’un enfocament que evidencia la interacció de circumstàncies que afecten 
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a la vida del jove ( per exemple qüestions de cohesió social, amb el consum de 
drogues, la transició escola treball, l’absentisme escolar, etc.).

Actuen des d’una perspectiva integral que interrelaciona els diversos àmbits de 
la vida del jove: formació, treball i l’habitatge, la salut, la participació, la cohesió 
social, etc.

1.2 Metodologia, ins a un 20% de la valoració total del projecte.
La metodologia es valorarà atenent els següents aspectes:
1.2.a) Objectius
Es consideren uns bons objectius aquells que, per ells mateixos, estableixen:
Què es pretén amb la intervenció i quins resultats qualitatius i quantitatius espe-

rem de l’acció (mesurabilitat)
En quin espai de temps esperem assolir-los
Què cal fer per assolir-los
1.2.b) Avaluació.
Es considera adequat incorporar al projecte un pla d’avaluació del mateix. Des de 

la Secretaria de Joventut es prioritzen aquells projectes que incorporen en la seva 
deinició una planiicació de l’avaluació que especiiqui:

Què cal avaluar: quines preguntes volem respondre amb l’avaluació de cadas-
cuna de les fases del projecte (coherència amb el diagnòstic, disseny, realització, 
etc.)

Qui participa de l’avaluació: amb qui es comptarà per formular i respondre les 
preguntes d’avaluació.

Com/quan recollirem la informació: quins espais, tècniques, etc. utilitzarem.
Quan obtindrem conclusions: seguiment, avaluació intermèdia, a la i del procés, 

etc.
1.2.c) Participació.
Es considera que la participació s’ha de basar en la corresponsabilització de la 

gent jove en el desenvolupament del projecte. En aquest sentit, es valorarà:
Quin és el nivell d’incidència de la gent jove en el projecte: només se’ls consulta; 

prenen decisions de forma conjunta amb l’Administració; prenen decisions de 
forma autònoma respecte l’Administració; o, prenen decisions de forma autònoma 
a l’Administració i gestionen part del pressupost.

Com són els espais d’interlocució entre la gent jove i l’administració: quin és el 
seu funcionament, l’estabilitat, quins joves en formen part i quins responsables 
municipals.

En quines fases del projecte participa la gent jove: en el disseny; en la implemen-
tació; i/o, en l’avaluació.

1.3 Qualitat tècnica, ins un 35% de la valoració total del projecte.
La qualitat tècnica s’avaluarà atenent als següents aspectes:
1.3.a) Coherència
Es considera necessari que el projecte respongui amb coherència a la diagnosi 

realitzada al Pla local de joventut, així com a les línies d’acció prioritzades i els 
objectius estratègics del mateix. En aquest sentit, la Coherència ha d’estar relaci-
onada amb:

Allò que s’ha identiicat en el diagnòstic com a possible via d’intervenció
Allò que, entre les diverses possibilitats d’intervenció, s’ha considerat priorita-

ri.
Allò que estableixin les reorientacions d’avaluació, en el cas de que el projecte 

hagi estat avaluat en anys anteriors.
1.3.b) Coordinació de recursos.
Es considera adequat que el projecte planiiqui de manera especíica la coordinació 

amb els recursos que d’altres municipis, institucions i/o regidories inverteixen al 
municipi en matèria de joventut (visualitzats al pla local de joventut). Es valoraran 
de forma especialment positiva els projectes mancomunats.

1.3.c) Beneiciaris. Es considera adequat que:
El projecte tingui repercussió efectiva sobre el major nombre possible de joves 
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identiicats com públic objecte de la intervenció (joves en general, joves aturats, 
joves en formació, joves immigrants, etc.).

El projecte contempli mecanismes especíics (quotes, ràtios, etc.) per garantir 
una discriminació positiva en l’accés als beneicis del projecte, envers els joves 
subjectes de discriminació en termes d’exclusió social*.

El projecte genera uns beneicis als quals tots els potencials beneiciaris poden 
accedir. En aquest apartat es para especial atenció als possibles límits d’accés ge-
nerats per: l’anomenada frontera d’accés a les noves tecnologies i per la localització 
física del projecte (context sociodemogràic, distància als espais naturals dels joves 
diana, etc.).

1.3.d) Difusió.
El projecte compta amb uns mecanismes de difusió que en faciliten la seva vi-

sualització, i que per tant, en faciliten l’accés.
1.3.e) Corresponsabilitat pressupostària de l’ajuntament.
Es valora la implicació pressupostària de l’ajuntament i es considera que com 

més gran sigui aquesta participació, més evident ha de ser el suport de la Secretaria 
de Joventut al projecte.

1.4 Valoració global, que signiicarà el 30% del total de la puntuació del pro-
jecte.

Es valora el projecte en relació amb:
L’adequació de la intervenció als principis rectors de les polítiques de joventut i 

a les línies prioritàries de la Secretaria de Joventut.
L’acció general del municipi en el marc de les polítiques de joventut i també la 

seva trajectòria en relació a l’execució i justiicació dels projectes subvencionats 
en anys anteriors.

El coneixement que es té des de les coordinacions territorials de joventut de les 
diverses realitats municipals.

(08.043.124)
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ORDRE

ASC/55/2008, de 12 de febrer, per la qual s’estableixen els criteris per determinar 
les compatibilitats i les incompatibilitats entre les prestacions del Sistema Català 
d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD) i les prestacions del Sistema 
Públic de Serveis Socials (SPSS) en l’àmbit territorial de Catalunya.

El Sistema Públic de Serveis Socials de Catalunya (SPSS) disposa, des de fa anys, 
d’un conjunt de programes per atendre les persones en situació de dependència. El 
Govern de la Generalitat va convertir aquests ajuts, abans subvencions, en pres-
tacions econòmiques de dret de concurrència per l’Acord GOV/31/2007, de 13 de 
febrer, en el marc del que estableix la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic.

En concret, les prestacions econòmiques del SPSS per atendre les situacions de 
dependència, encara vigents, són les següents:

a) Programa d’ajuts d’atenció social a les persones amb discapacitat (Decret 
24/1998, de 4 de febrer; Decret 261/2003, de 21 d’octubre; Ordre BES/225/2002, i 
Ordre ASC/131/2007, de 4 de maig)

b) Programes per a la gent gran (Decret 393/1996, de 12 de desembre; Ordre 
BES/225/2002; Ordre BEF/468/2003, de 10 de novembre, i Ordre ASC/124/2007, 
de 23 d’abril).

c) Programa d’ajuts per a l’accés als habitatges amb serveis comuns per a persones 
amb problemàtica social derivada de malaltia mental (Decret 318/2006, de 25 de 
juliol; Ordre de 20.4.1998, i Ordre ASC/132/2007, de 3 de maig).

d) Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar (Ordre BES/6/2002, de 10 
de gener, i Ordre ASC/123/2007, de 30 d’abril).

La major part dels ajuts esmentats coincideixen, en el seu objecte, amb les noves 
prestacions de dret subjectiu creades per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de depen-
dència. El principi general de la Llei (article 31) és la incompatibilitat entre les 
prestacions d’anàloga naturalesa i inalitat, sens perjudici del nivell de protecció 
vigent, per la qual cosa procedeix regular els supòsits d’incompatibilitat entre 
ambdós sistemes.

En el cas que ens ocupa, les prestacions de la Llei estatal suposen una millora sobre 
la situació vigent, no tan sols en el inançament, sinó també en la protecció jurídica, 
perquè tenen caràcter de dret subjectiu. Per aquesta raó, el règim d’incompatibilitats 
considera prioritària la conversió de les prestacions vigents de concurrència, de ca-
ràcter anual i limitades per la disponibilitat pressupostària, a les noves prestacions 
de dependència, garantint, si s’escau, l’import previ més favorable.

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya ha de concretar la incompatibilitat 
interna de les noves prestacions de dependència derivades de la naturalesa i la i-
nalitat de cadascuna d’elles (per exemple, la prestació de servei residencial exclou 
la prestació econòmica de cures en l’entorn familiar).

La normativa estatal només ha regulat la incompatibilitat entre el servei residen-
cial i les altres prestacions de servei. La Generalitat de Catalunya ha de concretar 
els altres supòsits, d’acord amb l’article 11 del Reial decret 727/2007, de 8 de juny, 
sobre criteris per determinar la intensitat de protecció dels serveis i la quantia de 
les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

En tot cas, el règim d’incompatibilitats només afectarà les persones beneicià-
ries de les noves prestacions de dependència, de manera gradual, d’acord amb el 
calendari d’entrada en vigor de la Llei 39/2006, però no afectarà les prestacions 
del SPSS en vigor de la resta de persones depenents, sens perjudici de la limitació 
pressupostària pròpia de les prestacions de concurrència.
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