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CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I LA FUNDACIÓ GALATEA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE SUPORT EMOCIONAL PER ALS 
PROFESSIONALS DE LA SALUT, DURANT EL SEGON SEMESTRE DE L’ANY 2021 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Honorable senyor Josep Maria Argimon i Pallàs, conseller de salut, 
 
D’altra part, el senyor Miquel Vilardell Tarrés, president del patronat de la Fundació Galatea, 
Fundació Privada.  
 
 
INTERVENEN  
 
D’una part, l’Honorable senyor Josep Maria Argimon i Pallàs, conseller de Salut, en nom i 
representació del Departament de Salut, amb NIF S0811001G i domicili a Travessera de les 
Corts, núm.131-159, 08028, Barcelona, nomenat mitjançant Decret 22/2021, de 26 de maig, 
pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i les conselleres dels 
departaments de la Generalitat de Catalunya, que actua en ús de les atribucions conferides 
en l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
I d’una altra part, el senyor Miquel Vilardell Tarrés, en nom i representació de la FUNDACIÓ 
GALATEA, FUNDACIÓ PRIVADA amb CIF G62515713, domiciliada al passeig de la 
Bonanova 47 de (08017) Barcelona, fundació inscrita en el Registre de Fundacions del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, sota el número  1536, qui actua en 
la seva condició de president del patronat i en virtut d’escriptura de poders atorgada pel Notari 
de Barcelona, Sr.  Joan Carles Ollé Favaró el dia 14 de juliol de 2015 amb el número 1214 del 
seu protocol. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a formalitzar el present 
conveni, i en virtut del mateix 
 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya determina les polítiques 

sanitàries aplicables al sistema de salut català. Dins ell, d’acord amb les previsions de 
l’article 6.1 g) del Decret 254/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de 
Salut, la Direcció General de Planificació té com a funció establir i dirigir les polítiques en 
l'àmbit de la planificació de les necessitats de professionals, orientant i avaluant la 
planificació operativa, amb coneixement de l'estructura dels recursos humans, de les 
condicions de treball i el seu impacte en resultats en l'àmbit del sistema sanitari integral 
d'utilització pública de Catalunya.   
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Que d’acord amb les previsions del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, aprovat per 
Acord GOV/101/2016, de 19 de juliol, els professionals sanitaris  constitueixen un dels 
pilars del sistema sanitari, de manera que llur participació en el sistema mitjançant l’atenció 
i cura dels ciutadans és fonamental per assegurar que es proporcionen als ciutadans 
serveis d’excel•lència que cobreixin les seves necessitats en salut.  
 
Els darrers anys s’han caracteritzat per una sobrecàrrega assistencial i per la precarització 
dels entorns en què la major part dels professionals de la sanitat desenvolupen la seva 
tasca, aspectes aquests que han impactat negativament en llurs expectatives i llur 
dinamisme. Així mateix, la situació de crisi sanitària generada per la pandèmia provocada 
pel virus SARS CoV-2 ha impactat aquest col·lectiu de manera considerable, afectant, 
entre d’altres aspectes, la seva salut emocional i psicològica.  
 
Per aquests motius, una de les prioritats de les polítiques de salut ha de ser promoure la 
salut dels professionals que treballen en l’àmbit de la salut.   

 
D’altra banda, El Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions 
(PISMA) és la concreció d’una estratègia política que entén la salut mental com un repte 
transversal, sota la premissa que el treball conjunt permet afrontar millor les respostes en 
situacions complexes, i especialment, centrar els esforços en les actuacions adreçades 
als col·lectius més vulnerables. Aquest Pla expressa la voluntat del Govern de donar 
visibilitat a una política de país que ha de permetre avançar cap a una societat més 
inclusiva i que garanteix els drets de totes les persones, amb el convenciment que millorar 
les condicions de vida de les persones amb trastorn mental i les de les seves famílies, 
beneficia també el conjunt de la societat, de la qual tots en formem part. 
 
Així mateix, el Decret 30/2006, de 28 de febrer, pel qual es crea el Pla director de salut 
mental i addiccions (PDSMiA) i el seu Consell Assessor, va crear el Pla com a instrument 
d’informació, estudi i proposta, mitjançant el qual el Departament de Salut determina les 
línies directrius per impulsar, planificar, coordinar i avaluar les actuacions a desenvolupar 
en l’àmbit de la promoció de la salut mental, la prevenció i el tractament de les malalties 
associades amb la salut mental i les addiccions, i millorar la qualitat de vida dels afectats. 
En el marc de les seves funcions el PDSMiA inclou el desenvolupament de mesures 
orientades a fomentar, des de l’àmbit de la salut, l’atenció integral a les persones amb 
problemes de salut mental i coordinar el desenvolupament d’aquestes mesures, així com 
definir actuacions d’abast intersectorial. 

 
2. Que la Fundació Galatea és una entitat sense ànim de lucre que té per finalitat la promoció 

de la salut i la prevenció de  les malalties dels professionals de l’ àmbit de la salut que 
pateixen algun trastorn o malaltia psíquica. Amb aquesta finalitat, la Fundació promou i 
desenvolupa programes i actuacions adreçades, entre d’altres, a l’assistència sanitària 
d’aquests professionals, orientats a la prevenció i tractament de trastorns o malalties 
relacionades amb la salut mental que directa o indirectament, afectin o puguin afectar a 
l’exercici de la seva  professió, procurant, així, un exercici professional saludable. 
 



3 
 

En aquest sentit, són destacables les actuacions de la Fundació en matèria d’atenció a la 
salut mental i addiccions dels professionals sanitaris col·legiats.   
 
Els membres del Patronat de la Fundació Galatea són designats pel seu fundador, el 
Consell de Col·legi de Metges de Catalunya, corporació de dret públic que integra i agrupa 
els quatre col·legis de metges de Catalunya (Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida) i té 
com a finalitat la representació i defensa de la professió mèdica dins el seu àmbit territorial 
davant l’administració pública i la societat. És, per tant, l’òrgan de representació i 
coordinació d’aquest col·lectiu professional. En el Patronat de la Fundació Galatea s’han 
anat incorporant la major part dels col·legis professionals de professions de la salut 
(metges, infermeres, farmacèutics, veterinaris, odontòlegs, psicòlegs i treballadors socials) 
i dona cobertura a 150.000 professionals a Catalunya. 
 
Enguany, el context de l’emergència sanitària sense precedents causada per la pandèmia, 
ha fet encara més evident la necessitat de vetllar, no sols per les malalties mentals dels 
professionals sanitaris inclosos en els col·legis professionals que formen part del Patronat 
de la Fundació, sinó també pel patiment emocional de tots els professionals sanitaris 
implicats en l’atenció, cura i benestar de la ciutadania. Així, cal posar en valor l’elevat 
nombre de professionals que actualment intervenen en el procés assistencial que tenen 
dificultats per gestionar l’estrès perllongat i que manifesten símptomes com ansietat, 
apatia, irritabilitat, desbordament o patiment psicosocial. La proposta incorpora també la 
realització d’una prova pilot per atendre i promoure  la salut mental i emocional dels 
estudiants de ciències de la salut de determinades facultats que han manifestat el seu 
interès en la mateixa, en tant que col·lectiu que acabarà formant  part sistema sanitari i 
que, durant la pandèmia ha estat implicat en l’atenció sanitària.  

 
Pels motius exposats, ambdues parts estan interessades en establir una col·laboració per 
tal de tenir cura de la salut emocional i psicològica de tots els professionals i futurs 
professionals de l’àmbit de la salut que actualment es troben en primera línia en la lluita 
contra la pandèmia.  

 
3. Que, el 4 d’agost de 2021, la Fundació Galatea ha presentat una sol·licitud de subvenció 

per al finançament del Programa de Suport Emocional per als Professionals de la Salut.  
 
4. Tenint en compte l’objecte de la subvenció, d’acord amb el que disposa l’article 94.5 del 

Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, es considera procedent que la concessió d’una 
subvenció per part del Departament de Salut a la Fundació Galatea es formalitzi mitjançant 
un conveni en tant que és l’eina més eficient per assolir els objectius fixats. 

 
5. La Llei 19/2014, de 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.  
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6. 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, modificada per l’Ordre VEH/79/2020 de 9 de juny.  

 
Per tot això, les parts acorden les següents:  
 

 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA.– OBJECTE DEL CONVENI 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions en que es durà a terme la concessió d’una 
subvenció per part del Departament de Salut a la Fundació Galatea per al desenvolupament 
del Programa de Suport emocional per a professionals de l’àmbit de la salut amb la finalitat de 
vetllar i promoure la salut d’aquest col·lectiu especialment impactat per la pandèmia, per tal 
que reverteix en la  bona praxi i, conseqüentment, en la salut de la població en general.  
 
Específicament, el Programa de Suport emocional per a professionals de la salut es concreta 
en: 
 

- Suport emocional individual: Atenció psicològica i emocional als professionals de 
l’àmbit de la salut amb alteracions i trastorns mentals de tipus adaptatiu i/o reactiu a 
causa de l’impacte de la pandèmia. Aquesta atenció psicològica es pot fer efectiva de 
manera presencial o telemàtica.  

- Suport emocional col·lectiu: Intervencions de suport emocional a equips 
interdisciplinaris d’establiments sanitaris a causa de l’impacte de la pandèmia. 

- Programa pilot per atendre i promoure  la salut mental i emocional dels estudiants de 
ciències de la salut de les facultats de UVIC-UCC, UB i URV (sigles). En una primera 
fase seran estudiants de medicina i infermeria.  

 
En concret, la Fundació Galatea ha de destinar l’import de la subvenció regulada en aquest 
conveni a la realització de les següents actuacions: 
 
 

(A) Suport emocional individual: 
TeleSuport Psicològic (TSP): s’atendran en aquest servei usuaris amb 
simptomatologia lleu reactiva i/o adaptativa activada durant la pandèmia, sense criteris 
de trastorn mental amb possibilitats d’un abordatge individual  breu, focal, de 
contenció):  
3-4 sessions telemàtiques de 30’ a través de la plataforma de Cita.io. 
Servei de Suport Emocional per als Professionals de la Salut (SEPS): s’atendran en 
aquest servei usuaris amb simptomatologia reactiva i/o adaptativa activada durant la 
pandèmia, amb caràcter més greu que l’anterior, amb possibilitats d’un abordatge 
individual breu, focal, però de més intensitat que l’anterior: 
5 sessions presencials o telemàtiques de 60’. 
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En base a l’experiència de març de 2020 a juny de 2021 s’estima que de juliol a 
desembre de 2021 es podrien atendre 310 nous usuaris al TSP, 121 al SEPS i 58 al 
TSP i al SEPS. 
 

(B) Suport Emocional col·lectiu: Les intervencions de suport per a grups, equips i 
organitzacions s'emmarquen en el context d'un espai relacional d'intercanvi entre 
professionals, enfocat a identificar, reforçar i augmentar els recursos i les estratègies, 
individuals i col·lectives, per al desenvolupament d'un funcionament organitzatiu i 
relacional saludable. Van dirigides a tots els equips que treballen en organitzacions 
sanitàries (hospitals, centres d’atenció primària, establiments sociosanitaris, 
residències per a gent gran, ...), que viuen alguna situació estressant (reorganització, 
reestructuració, canvi en el lideratge, dol...) que els afecta emocionalment i que poden 
adquirir eines per afrontar-la col·lectivament. 
 
En base a l’experiència de març de 2020 a juny de 2021 s’estima que de juliol a 
desembre de 2021 es podrien atendre 20 nous equips. 

 
(C) Programa pilot per atendre i promoure la salut mental i emocional dels estudiants de 

ciències de la salut de les facultats de UVIC-UCC, UB i URV. En una primera fase anirà 
dirigit a estudiants de medicina i infermeria. Aquest programa pilot inclou: 
Protocol de detecció precoç i derivació 
Formació dels referents a les facultats 
Assessorament en el Pla de comunicació 
Unitat d’Acollida 
Suport emocional: TSP/SEPS 
Atenció dels casos d’especial complexitat a la Clínica Galatea 
Intervencions col·lectives: Àgora Galatea 
Formació en gestió emocional, comunicació, treball en equips saludables 
S’estima que en aquests 6 mesos es podrà fer el protocol, la formació dels referents, 
l’assessorament en el pla de comunicació i posar a la seva disposició la Unitat 
d’Acollida. S’estima que es puguin atendre 50  
estudiants al servei de TSP. 

 
El Departament de Salut participa i vetlla pel correcte funcionament del procés d’avaluació i 
implementació del Programa realitzant-ne el seguiment científic i tècnic periòdic que calgui a 
través de la seva participació en la Comissió de Seguiment i mitjançant les reunions que siguin 
necessàries amb l’equip directiu.  
 
Sota la premissa que es mantenen les característiques de l’objecte de la subvenció i la finalitat 
del projecte, degut a modificacions en els actuacions a dur a terme per la Fundació Galatea 
que poden venir motivades pel desplegament del programa, la seva viabilitat i els requeriments 
que se li puguin fer des del Departament de Salut, es permeten modificacions entre conceptes 
pressupostaris i canvis de categories professionals d’un màxim del 10% del total del projecte, 
aprovades per la Comissió de seguiment, sense necessitat de demanar autoritzacions a 
l’òrgan concedent.  
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SEGONA - OBLIGACIONS DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA   
 
La Fundació Galatea, com a 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) Proporcionar en tot moment la informació que li sigui demanada i 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 l’entitat beneficiària 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 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) Comunicar al Departament de Salut qualsevol altres ajuts, ingressos o recursos que 

financin l’activitat subvencionada, obtinguts o demanats d’altres administracions o entitats 
públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la 
sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s’ha de fer tan bon punt es coneguin i , en 
tot cas, abans de la justificació de l’aplicació dels fons rebuts. 

 
g) En el supòsit que la Fundació Galatea 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.  

 
h) 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 
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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. 

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

de Salut”, utilitzant el logotip corporatiu del Programa d’Identificació visual (PIV) 
disponible a la pàgina web:   
http://www.gencat.cat/piv/descarregues/01_03_descarregues.html,, en els elements 
informatius i de difusió de l’activitat objecte de la subvenció, si es duen a terme amb 
posterioritat a la concessió de la subvenció.   

 
j) 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.   

 
k) Presentar els comptes de l’exercici en curs un cop aprovats i degudament registrats en el 

Departament de Justícia. 
 

l) La Fundació Galatea ha de disposar d’una comptabilitat separada o codificació comptable 
diferenciada per registrar les despeses i els ingressos relacionats amb el projecte que és 
objecte de la subvenció.  
 

m) 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, d’acord amb el que s’indica en les clàusules anteriors, concedeix a 
la Fundació Galatea una subvenció per col·laborar en les despeses generades per les 
actuacions que ha de dur a terme durant l’any 2021, derivades del desenvolupament del 
Programa de Suport Emocional per a Professionals i futurs professionals de la Salut, 
per un import total de 120.000 euros.  
 

- L’import de la subvenció anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària SA0101 
D/481000100/4190/0000 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020, vigents mentre no entrin en vigor els del 2021, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries i dins els límits fixats en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya. 

http://www.gencat.cat/piv/descarregues/01_03_descarregues.html
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- L’import d’aquesta subvenció correspon a un 60,86% del cost total del projecte, que 

és de 197.178,10 euros.  
 
La concessió de la subvenció s’ha d’ajustar als requisits i procediments establerts en la 
normativa de finances públiques de Catalunya i el seu pagament es tramitarà un cop 
comprovada la justificació prevista en la clàusula quarta.  
 
Es concedeix el pagament d’una bestreta d’un 80% de l’import total de la subvenció, a la 
signatura del conveni.  
 
Donada la naturalesa de l’entitat no serà necessària la presentació de garanties.  
 
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 ser superior al cost del projecte o l’actuació que s’ha de desenvolupar. 
 
En el cas que es produeixi un excés de finançament respecte al cost del projecte 
subvencionat, l’entitat beneficiaria ha de reintegrar al Departament de Salut l’import 
corresponent. No obstant això, quan l’Administració adverteixi l’excés de finançament, ha 
d’exigir el reintegrament de l’import excedent dins el límit de la subvenció atorgada.  
  
En cas que no es justifiqui la totalitat del projecte acceptat, la subvenció es veurà reduïda en 
la mateixa proporció.  
 
QUARTA- JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE LA SUBVENCIÓ 
 
4.1. La Fundació Galatea 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 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, modificada 
per l’Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny. És a dir, l’informe de l’auditor ha d’anar acompanyat 
d’un compte justificatiu que contingui una memòria explicativa del compliment de la finalitat de 
l’acció, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels 
resultats obtinguts, signada pel representant de l’entitat,  així com una 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 document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l’import, 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’entitat beneficiària haurà de presentar una liquidació on s’indiquin i es motivin les 
desviacions respecte el pressupost inicial. 
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Tanmateix, qualsevol canvi substancial en el projecte presentat s'ha de comunicar amb 
anterioritat a la finalització del termini d'execució, a l’òrgan instructor, el qual pot acceptar o no 
la modificació sol·licitada, mitjançant aquest enllaç: 
 
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&urlRetorn=http://w
ww.gencat.cat/&set-locale=ca_ES&idServei=SAL077APOR 
 
Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa, poden donar 
lloc a la revocació total o parcial de la subvenció. 
  
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/172/2015, de 3 de juny, sobre 
formes de justificació de subvencions, modificada per l’ordre VEH/79/2020 de 9 de juny. 
L’informe de l’auditor indicarà les comprovacions realitzades, posant de manifest tots aquells 
fets que puguin suposar un incompliment per part del beneficiari, amb un nivell de detall que 
permeti a l’òrgan gestor formular conclusions. L’informe de l’auditor detallarà els procediments 
de revisió i el seu abast, d’acord amb l’article 7 de l’Ordre esmentada.  
 
La despesa derivada de l’informe de l’auditor es subvencionarà fins a un màxim d’un 3% de 
l’import total de la subvenció. 
 
4.2 Seran despeses subvencionables aquelles que es puguin imputar directament a les 
activitats pròpies del projecte objecte del conveni i de la corresponent subvenció. Les 
despeses es correspondran amb el període o exercici que es realitzi l’aportació, es podran 
imputar les despeses des de l’1 de juliol de 2021. 
Les despeses indirectes únicament s’admeten si estan degudament justificades i en cap cas 
poden superar el 20% del cost total del projecte presentat. Cal especificar els criteris 
d’imputació d’aquestes despeses. 
 
L’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb tercers no excedirà del 85% de 
l’import total de les actuacions necessàries per a dur a terme el projecte subvencionat.  
 
Als efectes de la Llei general de subvencions 38/2003 s’entén per  subcontractació la 
concertació amb tercers de l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de 
de la subvenció. Resta exclosa la contractació de serveis necessaris per a realitzar l’activitat 
subvencionada. 
 
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 En cap cas el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat. 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&urlRetorn=http://www.gencat.cat/&set-locale=ca_ES&idServei=SAL077APOR
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&urlRetorn=http://www.gencat.cat/&set-locale=ca_ES&idServei=SAL077APOR
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4.5 Els impostos indirectes no són despeses subvencionables quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació.  
 
L’entitat ha de presentar a l’auditor una relació detallada dels altres ingressos o subvencions 
que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència, i 
en el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, 
així com dels interessos que se’n derivin. 
 
L’IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari se’l pot deduir. En cas 
contrari podrà incloure l’IVA en la justificació, però caldrà presentar una declaració de l’entitat 
on acrediti o faci constar que no se’l pot deduir. 
 
4.6. A efectes de justificar l’aplicació dels fons, la Fundació Galatea ha de presentar la 
documentació dins dels terminis màxims del 31 de març de 2022.  
  
La documentació que generi la justificació de la subvenció es trametrà als òrgans 
administratius de control per mitjans electrònics, de conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, a través d’aquest enllaç:  
 
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&urlRetorn=http://w
ww.gencat.cat/&set-locale=ca_ES&idServei=SAL077JUST  
 
D'acord amb el que estableix l'article 33.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, s’ha d’exigir el reintegrament 
de la subvenció atorgada quan l'Administració tingui coneixement de la percepció d'altres 
subvencions incompatibles amb l'atorgada, sense que l'entitat beneficiària hi hagi renunciat.  
 
La signatura d’aquest conveni comporta l’autorització al Departament de Salut per comprovar 
d’ofici que la Fundació Galatea 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. 
Juntament amb la subscripció del present conveni, la Fundació Galatea ha formalitzat i 
presentat la documentació preceptiva per a la tramitació de subvencions excloses de 
concurrència pública seguint, el format confeccionat pel Departament de Salut. 
 
L’aprovació d’aquest acte implica l’autorització a les unitats administratives per a la 
comptabilització de la disposició de crèdit a favor dels beneficiaris en el sistema corporatiu de 
la comptabilitat GECAT i l’autorització per a la comptabilització del reconeixement de les 
obligacions econòmiques derivades de la bestreta i de la liquidació de la subvenció, que haurà 
d’efectuar-se un cop la unitat administrativa competent hagi verificat el compliment de la 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&urlRetorn=http://www.gencat.cat/&set-locale=ca_ES&idServei=SAL077JUST
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&urlRetorn=http://www.gencat.cat/&set-locale=ca_ES&idServei=SAL077JUST
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finalitat de l’objecte de la subvenció i el compte justificatiu de les despeses elegibles 
presentades pel beneficiari. 
 
CINQUENA - COMISSIÓ DE SEGUIMENT I INDICADORS 
 
Les parts acorden que es constituirà una Comissió de seguiment del conveni, formada per 
representants de cadascuna de les entitats signants i integrada pels següents membres:  
 
- Departament de Salut: El director o la directora del Pla director de Salut Mental i Addiccions 

i una persona de la Direcció General de Planificació en Salut.  
 

- Fundació Galatea: El director o la directora de la Fundació Galatea) i la Coordinadora de 
projectes de la Fundació Galatea). 

 
La Comissió de Seguiment té la finalitat de fixar les directrius per a l’execució d’aquest 
conveni, planificar les tasques a desenvolupar i el pressupost associat, fer-ne el seguiment, 
avaluar-ne els resultats, resoldre en primera instància els dubtes o els conflictes que puguin 
sorgir en el seu desenvolupament i validar la justificació de les tasques realitzades amb els 
recursos òptims requerits per fer-ho.  
 
Durant la vigència del Conveni, la Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim una vegada.   
 
SISENA - PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest conveni 
restarà subjecte a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als drets 
inherents a l’autoria s’atorgarà el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut en 
l’execució dels treballs esmentats i en tindrà els drets morals. 
Queda prohibida l’autorització a tercers per reproduir, distribuir o comunicar públicament per 
qualsevol mitjà, totalment o parcialment, els treballs objecte d’aquest conveni sense el 
consentiment de les parts. 
 
SETENA - ÚS DEL CATALÀ 
 
Els documents que es duguin a terme en compliment d’aquest conveni han de ser lliurats, 
almenys, en català, d’acord amb les obligacions relatives a l’ús del català que deriven de les 
previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions que la 
desenvolupen. 
 
VUITENA- CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES 
 
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, 
dades i documentació a què tinguin accés en virtut del present conveni, no podent utilitzar-les 
per a usos diferents als previstos en el mateix, i fan constar, de manera expressa, que vetllaran 
pel compliment de la normativa de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas. Ni 
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en virtut d’aquest conveni, ni dels projectes que es puguin realitzar en el seu desenvolupament 
es podran dur a terme accessos a dades de caràcter personal, ni tractaments ni cessions a 
tercers no permesos per les lleis. 
 
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni, les parts es comprometen a respectar 
la normativa de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas, a adoptar les mesures 
de seguretat normativament previstes, així com a guardar una estricta confidencialitat sobre 
les mateixes. 
 
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra 
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal, serà causa de 
resolució del conveni.  
 
NOVENA - VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i fins a 31 de desembre de 
2021. Tanmateix les parts reconeixen i accepten les actuacions d’execució de les activitats 
objecte del conveni dutes a terme des de l’1 de juliol de 2021.  
 
El conveni es podrà modificar per acord exprés de les parts. No obstant, un augment de 
l’aportació del Departament de Salut només es podrà realitzar per augment de les activitats o 
per un augment justificat en el cost de les previstes. L’import a augmentar es podrà arbitrar 
mitjançant un nou expedient de concessió de subvencions. Aquesta modificació del conveni 
vindrà condicionada a la disponibilitat pressupostària del Departament de Salut en els 
corresponents pressupostos de la Generalitat de Catalunya.  
 
Un canvi en les activitats objecte d’aquest conveni haurà de ser autoritzada pel Departament 
de Salut.  
 
La reducció de les activitats suposarà un decrement percentual en l’aportació del Departament 
de Salut.  
 
DESENA.- CAUSES DE REVOCACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
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 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. 
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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.  
 
ONZENA- RÈGIM JURÍDIC I QÜESTIONS LITIGIOSES 
 
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 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 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així 
com a aquella normativa que les modifiqui o complementi, que en qualsevol cas serà 
d’aplicació. 
 
Al marge de la regulació de la subvenció, i pel que fa a la resta dels acords d’ aquest document, 
els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació es resoldran de mutu acord 
entre les parts. No obstant això, en cas de persistència del desacord correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la 
seva interpretació i compliment. 
 
 
I perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest conveni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Josep Maria Argimon Pallàs 
Conseller del Departament de Salut 

Miquel Vilardell Tarrés 
President del patronat de la Fundació 
Galatea  
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