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CONVENI PER A LA SUBVENCIÓ A FAVOR DE LA FUNDACIÓ PRIVADA D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA, PER A DESENVOLUPAR ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I PREVENCIÓ DE LA 
SALUT PÚBLICA EN L’ÀMBIT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, la senyora Laura Pelay i Bargalló, secretària general del Departament de Salut, en nom i 
representació del Departament de Salut, amb CIF S0811001G, per delegació de la consellera de Salut, 
en virtut de la Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre, de delegació de competències de la consellera 
de Salut en les persones titulars de la Secretaria General i la Direcció de Serveis del Departament de 
Salut (DOGC 7717 de 2 d’octubre de 2018). 
 
I de l’altra, el senyor Antonio Siso Almirall, president del Patronat de la Fundació privada d’Atenció 
Primària, amb CIF G60720638, inscrita amb el número 866 en el Registre de Fundacions de la Direcció 
General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, actuant 
en nom i representació de l’entitat, en virtut dels acords elevats a públic davant notari el 14 de 
novembre de 2017, i amb número de protocol  7.772 . 
 
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per dur a terme aquest acte i signar el present 
conveni 
 
 
EXPOSEN 
 
Que la Fundació Privada d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària (en endavant FAP/CAMFIC) és la Fundació d’una associació científica i professional de 
metges especialistes en medicina familiar i comunitària en l’àmbit de Catalunya, i disposa d’una 
Secció específica de Formació, dedicada al desenvolupament de la formació continuada dels 
professionals de l’atenció primària i comunitària. 
 
Que la FAP/CAMFIC forma part de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears com a 
única societat científica de metges d’Atenció Primària i Comunitària. És, per tant, un referent pels metges 
de família i per a tots els temes relacionats amb l’Atenció Primària a Catalunya. Així consta en el 
conveni signat el 7 de juliol de 2001 amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya 
i Balears. 
 
Que l’article 6 dels estatuts de la FAP/CAMFIC estableixen que el seu objecte o fi principal és el foment 
de la investigació, docència i la prestació de tot tipus de serveis per la millora en l’Atenció Primària de la 
Salut, i que per a la seva realització podrà cooperar, mitjançant convenis amb organismes i institucions 
relacionades amb l’Atenció Primària. 
 
Que la FAP/CAMFIC col·labora des de fa temps amb el Departament de Salut en diverses activitats 
de recerca, docència, prevenció i promoció de la salut, principalment en aquelles que tenen que veure 
amb l’atenció primària i comunitària. 
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Que el Departament de Salut, ha endegat diversos programes de suport a la investigació, docència i  
prestació de serveis per a la millora en l’Atenció Primària, tant des de la vessant de salut pública, en 
la promoció de la salut i la prevenció de drogodependències, com de la recerca i formació en salut  
clínica. 
 
Que, amb caràcter general, l’atorgament de subvencions es regula en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol que la desenvolupa, 
dels quals alguns preceptes tenen caràcter de bàsics, i en el capítol IX de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, el Text refós de la qual va ser aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
 
Que l’article 94.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya disposa que 
excepcionalment, la concessió de subvencions es pot produir mitjançant acords, pactes, convenis i 
contractes amb entitats de dret públic o privat, si aquests mitjans són més eficients per a assolir els 
objectius fixats. 
 
Que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, introdueix previsions que afecten tant a les entitats beneficiàries de les subvencions com a 
les administracions concedents, les quals són d’aplicació també a les subvencions de caràcter 
directe. 
 
Que, en l’atorgament de subvencions de caràcter directe són d’obligat compliment les estipulacions 
de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. 
 
Que en data 11 de desembre de 2018, el Govern de la Generalitat de Catalunya va autoritzar la 
concessió d’una subvenció a la FAP/CAMFIC, per desenvolupar actuacions de promoció i prevenció 
de la Salut Pública en l’àmbit de l’atenció primària, per import de 976.452,76 euros amb càrrec al 
pressupost del Departament de Salut corresponent a l’exercici 2018, per a les actuacions realitzades 
l’any 2017. 
 
Per tot això, les parts acorden les següents 
 
  
CLÀUSULES 
 
Primera – Objecte del conveni 
 
Aquest conveni té per objecte regular les condicions en què es durà a terme la concessió d’una 
subvenció a favor de la FAP/CAMFIC, per a desenvolupar les següents actuacions en l’àmbit de 
l’atenció primària i comunitària durant l’any 2017: 
 
A. Realització del programa Beveu Menys. 
B. Realització del projecte Curs On line Patologies Neurodegeneratives 
C. Pràctica clínica diària, URM i jornades d’actualització Terapèutiques 
D. Programa promoció activitat física saludable 
E. Programes de Salut i formació professionals sanitaris 
F. Activitats preventives i de promoció de la salut 
G. Curs On line de SSC i l’entrega certificat EAP 
H. ACOE pregrau 
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Amb la finalitat de coordinar les seves actuacions amb el Departament de Salut i orientar les activitats 
en matèria de formació continuada dels professionals de l’atenció primària i comunitària, la 
FAC/CAMFIC podrà participar en les activitats de formació que en les matèries objecte d’aquest 
conveni organitzi el Departament de Salut per al seu personal. 

 
Segona- Obligacions de l’entitat beneficiària 
 
L’entitat beneficiària de la subvenció ha de complir les obligacions següents:  
  
a)  Complir la finalitat de la subvenció realitzant l’activitat subvencionada en el termini que es determina 

en aquest conveni i d’acord amb el projecte presentat. 
 
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control del Departament de Salut, de la Intervenció 

General de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents d’acord amb la 
normativa aplicable. 

  
c) Autoritzar al Departament de Salut per comprovar d’ofici que la FAP/CAMFIC està al corrent de les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que aquesta autorització es denegui 
expressament. En el supòsit de denegació de l’autorització, l’entitat haurà de presentar en el 
moment de la justificació de la subvenció, el certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària, per l’Agència Tributària Catalana i el certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social 
d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries.  

 
d) Acompanyar el present conveni subvenció amb el document de declaració responsable signat pel 

representant legal de l’entitat i seguint el format disponible amb la sol·licitud de subvencions 
excloses de concurrència pública confeccionat pel Departament de Salut o bé un annex adjunt amb 
idèntic contingut.  

 
e) Comunicar al Departament de Salut qualsevol canvi que pugui afectar a les dades que consten en 

el present conveni o en el document de declaració responsable que s’acompanya.  
 
 f) En el supòsit que la FAP/CAMFIC percebi subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros 

anuals, o si almenys el 40% dels seus ingressos procedeixi de subvencions o ajuts públics, sempre 
que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros, ha de complir amb les obligacions de 
transparència establertes pel títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.  

 
g) Quan l’import de cada despesa subvencionable superi, respectivament, els llindars establerts a la 

normativa de contractes públics per a la contractació menor, cal sol·licitar com a mínim tres ofertes 
de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació de la prestació del servei o el lliurament 
del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a 
la concessió de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que cal aportar en la 
justificació, s’ha de fer d’acord amb els criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 
h) Incloure el logotip del Departament de Salut i l’expressió “Amb el suport del Departament de Salut”, 

en els elements informatius i de difusió de l’activitat objecte de la subvenció, si es du a terme amb 
posterioritat a la concessió de la subvenció.  
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i) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.   

 
j) La FAP/CAMFIC ha de presentar els comptes de l’exercici 2017 un cop aprovats i degudament 

registrats en el Departament de Justícia. 
 

k) Complir la resta d’obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i, 
especialment, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el reglament que la 
desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 

 
Tercera – Import de la subvenció 
 
El Departament de Salut concedeix a la FAP/CAMFIC una subvenció per al  suport a la realització de 
vuit blocs de projectes en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària realitzats durant l’any 2017, per 
un import total de 976.452,76 euros, d’acord amb el següent detall: 
 
1. Realització del programa Beveu Menys a l’atenció primària de Salut, per un import total de 

185.000,00 euros, equivalent al 100% del total del projecte, a càrrec a l’aplicació pressupostària 
SA1404 D/481000100/4140/2017 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 
2018. Codi expedient SLT007/18/00030. 

 
2. Curs on-line de patologies neurodegeneratives per als professionals de la medicina i infermeria de 

l’atenció primària de Salut, per un import 35.000,00 euros, equivalent al 100% del total del projecte, 
a càrrec a l’aplicació pressupostària SA1601 D/481000100/4190/0000, dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2018. Codi expedient SLT007/18/00031. 
 

3. Pràctica clínica diària, URM i jornades d’actualització terapèutiques, per un import total de 123.000 
euros, equivalent al 100% del total del projecte, a càrrec a l’aplicació pressupostària SA0101 
D/481000100/4190/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2018. Codi 
expedient SLT007/18/00032. 

 
4. El Programa de promoció de l’activitat física saludable, per un import de 88.500,00 euros, 

equivalent al 100% del total del projecte, a càrrec de l’aplicació pressupostària SA1403 
D/481000100/4140/0000, dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2018. Codi 
expedient SLT007/18/00033. 

 
5. Programes de salut i formació dels professionals sanitaris, per un total de 73.268,00 euros,  

equivalent al 67,16% del total del projecte que és de 109.100,00 euros, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària SA1403 D/481000100/4140/0000, dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya, per a l’any 2018. codi expedient SLT007/18/00034. 

 
6. El desenvolupament d’activitats preventives i de promoció de la Salut integrades a l’atenció 

primària de salut, per un import 217.600,00 euros, equivalent al 100% del total del projecte, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària SA1403 D/481000100/4140/0000, dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2018. Codi expedient SLT007/18/00034. 

 
7. Curs on-line de SSC. Entrega certificat EAP, per un import de 49.084,76 euros, equivalent al 

70,12%% del total del projecte que és de 70.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
SA0101 D/481000100/4190/0000, dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 
2018, codi expedient SLT007/18/00035.  
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8. ACOE pregrau, per un import de 205.000,00 euros, equivalent al 100% del total del projecte, a 

càrrec a l’aplicació pressupostària SA0101 D/481000100/4190/0000, dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2018. codi expedient: SLT007/18/00035. 

 
El pagament de l’import total de la subvenció per a les actuacions realitzades l’any 2017, que és de 
976.452,76 euros, es pagarà un cop comprovada la justificació prevista en la clàusula quarta. 

 
L’import a pagar serà el total de la subvenció o, si és el cas, de la part correctament justificada. 
 
La quantitat subvencionada, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos 
o recursos atorgats per altres institucions públiques o privades, nacionals o internacionals, no pot 
superar el cost del projecte o l'actuació que s'ha de desenvolupar. 
 
Quarta – Justificació i control 
 
4.1. La Fundació privada d’Atenció Primària ha de justificar el compliment de l’objecte de la subvenció 
i de l’aplicació dels fons percebuts d’acord amb la modalitat de Compte justificatiu amb aportació d’un 
informe d’auditor. 
 
L’entitat beneficiària ha de presentar, per a cada projecte subvencionat, un compte justificatiu amb 
informe d’auditor que ha de complir els requisits establerts en  l’article 5.1 de l’Ordre ECO/172/2015, 
de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions, és a dir, ha d’anar acompanyat de la 
documentació següent:  
 
- Memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte subvencionat amb 
indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

 
- Memòria econòmica abreujada que ha d’incloure un llistat detallat i classificat de la totalitat de les 
despeses imputades al projecte subvencionat, amb identificació del creditor i del seu NIF, el número 
de factura o de justificant, la data d’emissió, la data de pagament, l’import total del percentatge de 
despesa imputat a la subvenció justificada que ha estat atorgada pel Departament de Salut.   
 
L’auditor de comptes que realitzi l’informe ha d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de 
Comptes, depenent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. L’auditor ha de ser el mateix 
que realitza l’auditoria dels comptes anuals de l’Entitat, en cas que hi estigui obligada legalment; en 
cas contrari, aquesta podrà designar qualsevol auditor que compleixi les condicions d’inscripció al 
ROAC. 
 
L'informe ha de seguir el model que figura a l'annex de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les 
formes de justificació de subvencions.  
 
La despesa derivada de l’informe d’auditor es subvencionarà fins a un màxim d’un 3% de l’import total 
de la subvenció. 
 
4.2. Es podran imputar al projecte despeses directament relacionades amb el projecte i despeses 
indirectes. 
 
De conformitat amb l’article 31.9 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, les despeses indirectes han 
de ser imputades pel beneficiari al projecte subvencionat en la part que raonablement correspongui 
d’acord amb principis i normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que 
aquests costos corresponguin al període en què efectivament es realitza el projecte. 
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Les despeses indirectes únicament s’admeten si estan degudament justificades i en cap cas poden 
superar el 20% del cost total del projecte presentat. L’entitat haurà d’aportar el mètode de càlcul aplicat 
per a la seva imputació a la subvenció, de manera que l’explicació aportada reflecteixi totes les dades 
que permetin verificar com s’ha establert el percentatge o quantitat imputada. 
 
4.3. Les despeses subvencionables han de respondre a costos reals, efectivament realitzats, pagats i 
justificats mitjançant factures o documents comptables de valor probatori equivalent.  
 
4.4. Són subvencionables les despeses financeres i la resta de despeses permeses per l’article 31.7 
de la llei general de subvencions, sempre que estiguin directament relacionades amb l’activitat 
subvencionada. 
 
4.5. En cap cas el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat. 
 
4.6. Els impostos indirectes no són despeses subvencionables quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació.  
 
4.7. Que la FAP/CAMFIC haurà de presentar la documentació de la justificació de les actuacions 
realitzades durant l’any 2017 abans del 18 de desembre de 2018. 
 
El termini de justificació es pot ampliar de conformitat amb la normativa aplicable.  
 
La falta de presentació de la documentació justificativa en el termini establert és motiu de revocació 
de la subvenció atorgada.  
 
4.8. La FAP/CAMFIC ha de facilitar als òrgans del Departament de Salut, a la Intervenció General de 
la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o altres organismes que puguin ser competents, la 
informació que aquests li requereixin en relació amb l’objecte de la subvenció, a efectes de realitzar 
l’oportú control. 
 
4.9. La Intervenció podrà demanar, de forma complementària al sistema de justificació previst en la 
clàusula 4.1, les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa, i la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, 
en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l’import per part del 
creditor, que acreditin la realització de les activitats subvencionades. Aquesta documentació es podrà 
demanar per a tots els projectes subvencionats. 
 
4.10. La documentació justificativa s’ha de presentar de forma telemàtica a través de la pàgina web 
de Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/) o, si no és possible, de forma presencial en els 
registres del Departament de Salut, (c. Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona), d’acord amb la 
normativa vigent. 
 
Cinquena – Vigència 
 
Aquest conveni té efectes des de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2018. Tanmateix les 
partes poden reconèixer i acceptar actuacions d’execució de les activitats objecte del conveni dutes a 
terme amb anterioritat a la signatura, dins l’exercici pressupostari de 2018. 
 
Sisena – Causes de revocació 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions esmentades en aquest conveni o que es derivin de la 
normativa aplicable serà causa determinant de la revocació total de la subvenció concedida. L’article  
99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei finances 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/
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públiques de Catalunya, especifica com causes de revocació les següents: 
 
a) L’incompliment de l’obligació de justificació. 
 
b) L’obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides. 

 
c) L’incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció fou concedida, totalment o parcialment, en 
haver destinat les quantitats percebudes a finalitats diferents. 
 
d) L’incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la 
subvenció, incloent-hi l’obstrucció de les actuacions de control o la resistència a permetre-les de 
manera que s’impedeixi comprovar l’acreditació d’haver realitzat l’objecte de la subvenció. 

 
e) En el supòsit indicat per l’article 94.1, regla quarta, per l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat 
desenvolupada. 
 
Setena- Règim jurídic  
 
Les parts resten sotmeses al que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei finances públiques de Catalunya, que regula el 
règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya, a l’Ordre 
ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions, a les normes 
bàsiques establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament, a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i el bon govern, a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com a aquella 
normativa que les modifiqui o complementi, que en qualsevol cas serà d’aplicació. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni, 
 
 
La consellera de Salut     Fundació Privada d’Atenció Primària                                                                                                 
Per delegació,      President 
Resolució SLT/2216/2018, d’1 
d’octubre 
(DOGC núm. 7717, de 2.10.2018) 
La secretària general 
 
 
 
 
 
 
Laura Pelay i Bargalló      Antonio Siso Almirall 
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