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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/2340/2015, de 16 d'octubre, per la qual s'atorguen subvencions per finançar despeses de
funcionament i de desenvolupament de les activitats de les acadèmies.
Per l’Ordre JUS/153/2015, de 25 de maig, es va obrir una convocatòria pública de subvencions adreçades a
finançar despeses derivades del funcionament i del desenvolupament de les activitats de les acadèmies durant
2015.
Vistes les sol·licituds presentades i l’avaluació dels projectes, i una vegada instruït l’expedient d’acord amb les
bases de la convocatòria;
Atès el que estableixen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 30/1992, de
30 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
l’Ordre de 25 de maig de 2015 abans esmentada;
D’acord amb el que disposen la base 10.3 de l’Ordre de la convocatòria i l’article 93 del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya,

Resolc:

−1 Atorgar, a càrrec de la partida pressupostària D/482000100/2140/000 del pressupost del Departament de
Justícia per a l’any 2015, les subvencions següents per finançar despeses de funcionament i de
desenvolupament de les activitats de les acadèmies:

Beneficiari: Reial Acadèmia de Bones Lletres.
Import: 8.099,82 euros.

Beneficiari: Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
Import: 8.099,82 euros.

Beneficiari: Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
Import: 10.799,76 euro.

Beneficiari: Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
Import: 10.799,76 euros.

Beneficiari: Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
Import: 10.799,76 euros.

Beneficiari: Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya.
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Import: 10.799,76 euros.

Beneficiari: Reial Acadèmia de Doctors.
Import: 6.749,85 euros.

Beneficiari: Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.
Import: 12.000 euros.

Beneficiari: Institut d’Estudis Catalans.
Import: 4.049,82 euros.

Beneficiari: Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.
Import: 7.000 euros.

Beneficiari: Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició.
Import: 3.599,92 euros.

Beneficiari: Institut d’Estudis Aranesi − Acadèmia Aranesa dera lengua occitana.
Import: 7.199,84 euros.

−2 Les acadèmies subvencionades han de presentar abans del 31 de gener de 2016 la documentació
justificativa conforme al que disposen l’article 30 de la Llei general de subvencions, desenvolupat pel capítol II
del títol II del seu Reglament; l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i
subvencions, i l’Acord de Govern de 22 de juliol, on s’aprova la instrucció per a la unificació de criteris en la
gestió general de les subvencions tramitades per la Generalitat de Catalunya i pels ens que conformen el seu
sector públic.
En particular, han d’aportar els documents següents:
a) Els justificants originals de les despeses destinades al desenvolupament total de les activitats objecte de
subvenció, amb identificació del creditor, i el document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament.
Aquests justificants s’han d’ajustar al pressupost inicialment presentat.
Quan l’import demanat és inferior al cost del projecte, cal justificar el cost total de l’activitat.
Quan les característiques de l’activitat requereixen la utilització de mitjans i recursos propis del beneficiari, la
justificació ha de contenir una memòria i liquidació dels costos, així com els comprovants de nòmines,
butlletins de cotització a la Seguretat Social, contractes, factures i rebuts que acrediten els costos propis que
s’imputen a l’activitat objecte de la subvenció.
b) Una relació numerada, ordenada i sumada de tots els justificants de l’activitat subvencionada als quals es fa
referència en l’apartat anterior, agrupats en funció del concepte pressupostari presentat en el moment de la
sol·licitud i el tant per cent d’imputació de la despesa en relació amb l’activitat subvencionada.
c) Una memòria descriptiva de l’activitat subvencionada, degudament signada pel president de l’acadèmia.
d) Un certificat on consti la liquidació detallada del pressupost total de l’activitat desenvolupada degudament
validat pel responsable de l’entitat.
e) La comunicació de l’obtenció d’altres ajuts o subvencions que financin l’activitat objecte de la subvenció,
procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o internacional.
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f) En el cas de realització d’activitats científiques i culturals (programes d’investigació, cursos, seminaris,
conferències, concerts, exposicions, congressos, etc.) que desenvolupin la tasca d’investigació, transmissió i
difusió del coneixement, s’ha d’aportar, a més, el programa de l’activitat.
g) En el cas de les despeses de cost d’edició de publicacions en qualsevol suport (fullets, impresos, etc.) per a
la difusió de la investigació i dels estudis realitzats, s’ha d’aportar, a més, un exemplar de la publicació, fullet o
propaganda.
h) Acreditació que s’ha fet constar el patrocini de la Generalitat de Catalunya en l’activitat objecte de la
subvenció.
i) Tota la informació que els sigui requerida pel Departament de Justícia, la Intervenció de la Generalitat, la
Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents de conformitat amb les normes legals vigents.

−3 Que es publiqui aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

−4 Que es notifiqui aquesta Resolució a les entitats interessades, amb la indicació que exhaureix la via
administrativa i que es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Justícia, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació en el DOGC, en els termes que estableixen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptadors, així mateix, des de l’endemà de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb els articles 14,
25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol
altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels propis interessos.

Barcelona, 16 d’octubre de 2015

P. d. (Resolució JUS/1564/2015, de 8.7.2015, DOGC de 13.7.2015)
Enric Colet
Secretari general

(15.295.061)
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