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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/1326/2020, de 10 de juny, per la qual s’inscriu en el Registre d’acadèmies de la Generalitat
de Catalunya la modificació global dels Estatuts de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
Atès l'expedient de modificació dels Estatuts de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya del qual resulta
que en data 4 de febrer de 2020 es va presentar el text dels Estatuts d'acord amb les previsions del Decret
120/1987, de 9 d'abril, pel qual la Generalitat assumeix les competències exclusives en matèria d'acadèmies
amb seu central a Catalunya, aprovat en la sessió extraordinària del Ple de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya de data 10 de desembre de 2019;
Atesos l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l'Estatut d'autonomia; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 120/1987, de 9 d'abril, pel qual la Generalitat
assumeix les competències exclusives en matèria d'acadèmies amb seu central a Catalunya; l'Ordre de 7 de
desembre de 1987, per la qual es regula el Registre d'acadèmies de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.
932, de 28.12.1987), i els Estatuts de la Reial Acadèmia vigents declarats adequats a la legalitat per la
Resolució JUS/2451/2012 (DOGC núm. 6256, de 19.11.2012);
Vist que els Estatuts s'adeqüen a la legalitat;
En compliment del que disposen els articles 10.c) i 12 de l'Ordre de 7 de desembre de 1987, per la qual es
regula el Registre d'acadèmies de la Generalitat de Catalunya;
Atès que aquest expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s'han aportat els documents
essencials i que s'han complert tots els tràmits establerts;
A proposta del Servei de Corporacions Públiques i Coordinació,

Resolc:

−1 Declarar l'adequació a la legalitat de la modificació dels articles 1, 4.2, 17.3, 28.1,38 i la incorporació de
l'article 43 dels Estatuts de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, i disposar-ne la inscripció en el
Registre d'acadèmies de la Generalitat de Catalunya.

−2 Disposar que els Estatuts modificats esmentats es publiquin al DOGC com a annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 10 de juny de 2020

Per delegació (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)
Xavier Bernadí i Gil
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Annex

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/13

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8156 - 17.6.2020
CVE-DOGC-A-20162090-2020

Estatuts de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Títol primer
Disposicions generals

Article 1
Origen, seu i àmbit territorial
La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya és una corporació de dret públic, continuadora directa de
l'Acadèmia Medico Pràctica, fundada a Barcelona l'any 1770. Té la seva seu a l'edifici de l'antic Reial Col·legi de
Cirurgia, al carrer del Carme núm. 47 de Barcelona i el seu àmbit territorial de competències abasta tot el
territori de Catalunya.

Article 2
Finalitats
Les finalitats de l'Acadèmia són bàsicament les de contribuir al coneixement i progrés de les ciències sanitàries
a Catalunya en tots els seus aspectes i actuar com a òrgan consultiu de l'Administració en els temes de la seva
competència.
Entenent que el coneixement i progrés en el camp de la sanitat són més amplis que l'exercici propi de
l'activitat de la medicina, i seguint una vella tradició, l'Acadèmia procurarà que entre els seus membres hi hagi
persones enteses en altres aspectes de la sanitat, a més a més dels metges i, amb la denominació tradicional
d'acadèmics afins, els reservarà de manera expressa una part de les places de la seva composició.

Títol segon
Composició de l'Acadèmia

Article 3
Composició
3.1 L'Acadèmia estarà constituïda pels següents tipus de membres:
a) Acadèmics de número.
b) Acadèmics corresponents.
c) Acadèmics d'honor.
3.2 En cadascun d'aquests tipus podrà haver-hi les situacions de membres actius de ple dret, emèrits i
supernumeraris.
3.3 A més a més l'Acadèmia podrà concedir la distinció de membres protectors.

Dels acadèmics numeraris

Article 4
Dels acadèmics numeraris
Per ser acadèmic numerari cal complir les següents condicions:
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4.1 Estar en possessió del títol de doctor en medicina o del seu equivalent en el cas dels acadèmics afins.
Excepcionalment aquest requisit podrà ser substituït per la valoració dels mèrits del candidat, a judici del Ple de
l'Acadèmia.
4.2 Tenir en el moment de la seva presentació com a candidat, com a màxim 70 anys d'edat, llevat del cas en
que hagin obtingut algun vot en alguna convocatòria prèvia.
4.3 Residir de manera habitual en el territori de Catalunya.
4.4 Haver-se distingit en l'exercici de la medicina o de les professions afins, de manera que, a judici de
l'Acadèmia, sigui mereixedor d'aquesta distinció.
4.5 El nombre d'acadèmics numeraris serà de seixanta i es reservarà fins a un vint per cent, com a màxim, per
a ciències i activitats afins a la medicina. Essent l'Acadèmia representativa de la medicina de Catalunya, part
dels seus membres numeraris hauran de pertànyer a altres circumscripcions a més de la de Barcelona, seu
tradicional de l'Acadèmia. En el cas dels membres afins es tindran en compte criteris de reciprocitat amb altres
acadèmies.

Article 5
Convocatòria de les vacants
Les vacants d'acadèmic numerari es proveiran per acord del Ple, a proposta de la Junta de Govern. Es
comunicaran al Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya, per a la seva publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Entre les dates de la publicació de la vacant i l'inici de l'elecció haurà de
transcórrer un mínim d'un mes natural.

Article 6
Elecció
6.1 L'elecció dels acadèmics numeraris es farà seguint dues fases. La primera serà de presentació de candidats
i la segona de votació.
6.2 La presentació de candidats serà feta pels acadèmics numeraris i la votació serà feta pel Ple.

Article 7
Votació
La votació serà sempre feta pel Ple en sessió de govern de caràcter extraordinari, convocada expressament
amb aquesta finalitat i com a punt específic de l'ordre del dia. La votació serà secreta i caldrà obtenir la
majoria absoluta dels vots dels acadèmics amb dret a vot en una primera votació i la majoria absoluta dels
assistents en votacions posteriors. Si després de tres votacions cap candidat té els vots necessaris per ésser
proclamat acadèmic, es tornarà a iniciar tot el procés per a cobrir la plaça vacant.

Article 8
Ingrés
El secretari comunicarà al nou acadèmic la seva elecció, informant-li de l'obligació que té de presentar el
discurs d'ingrés en el termini d'un any a partir de la data de notificació. Aquest termini serà prorrogable per sis
mesos, a petició seva. Si passat aquest temps no ha presentat el discurs el Ple, prèvia petició justificada,
podrà concedir un últim termini de sis mesos, no prorrogable. Transcorreguts aquests terminis sense la
presentació del discurs es considera que l'acadèmic elegit renuncia al seu nomenament i la plaça serà
declarada vacant.

Article 9
Discurs d'ingrés
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El discurs de l'acadèmic haurà de versar sobre algunes de les matèries de la secció a la qual hagi estat
destinat. Serà contestat per l'acadèmic que la Junta de Govern designi. El text de les dues dissertacions haurà
de ser aprovat per la Junta de Govern abans de procedir a la seva impressió, que serà feta per compte del
candidat i s'haurà d'ajustar al format habitual de l'Acadèmia. Una vegada formalitzat el discurs d'ingrés l'
acadèmic electe passarà a ser numerari de ple dret.

Article 10
Drets i obligacions dels acadèmics numeraris
10.1 Els acadèmics numeraris tenen els següents drets i deures:
a) Dret i deure d'assistir a totes les sessions del Ple, solemnes i de govern, a les que hagin estat convocats.
b) Dret i deure de vot a totes les sessions de govern.
10.2 La manca continuada, durant un any, del compliment del deure d'assistir a les sessions de govern del Ple
comportarà la pèrdua automàtica del dret de vot per l'any següent.
10.3 Els acadèmics numeraris tenen el deure de presentar un treball doctrinal a la sessió inaugural de curs,
seguint un ordre rigorós d'antiguitat.

Article 11
Modalitats de vot
11.1 Tots els acadèmics numeraris tenen dret de vot en les sessions, ordinàries i extraordinàries, del Ple, per
mitjà d'alguna d'aquestes dues modalitats:
a) Dret de vot personal, en presència, assistint a la sessió del Ple.
b) Vot per correu.
11.2 La possibilitat de vot per correu no es pot exercir en dues sessions consecutives ni, en tot cas, més d' una
vegada en el mateix any natural.

Dels acadèmics d'honor

Article 12
Acadèmics d'honor
12.1 El nomenament com acadèmic d'honor és la distinció màxima que pot donar l'Acadèmia a una persona
que excel·leixi en les activitats mèdiques i sanitàries. El seu nombre és limitat, amb un màxim de vint.
12.2 L'elecció l'ha de fer el Ple, a proposta motivada documentalment de la Junta de Govern. Es farà en sessió
extraordinària, en la que consti com a punt específic de l'ordre del dia. Es farà en votació secreta i caldrà un
mínim qualificat de dues terceres parts de vots favorables dels acadèmics que exercitin el dret de vot, i en tot
cas majoria absoluta de tots el que tenen dret a vot.
12.3 Els Acadèmics d'honor tenen a tots els efectes els mateixos drets que els numeraris, llevat del de vot.

Dels acadèmics numeraris emèrits

Article 13
Acadèmics numeraris emèrits
13.1 Es passarà automàticament a la situació d'acadèmic numerari emèrit a començament del curs en que ja
s'hagin complert els vuitanta anys d'edat, creant-se una vacant per a un nou acadèmic. També es podrà
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passar, de forma voluntària, a acadèmic numerari emèrit a partir dels setanta cinc anys, i també quan les
condicions personals ho requereixin.
13.2 Els acadèmics numeraris emèrits queden dispensats del les seves obligacions, però mantenen totalment
els seus drets.

Dels acadèmics supernumeraris

Article 14
Acadèmics supernumeraris
14.1 Podran ser declarats acadèmics supernumeraris, a proposta de la Junta de Govern i en sessió del Ple, en
que consti com a punt específic de l'ordre del dia:
a) Els acadèmics numeraris que durant dos anys consecutius deixin de complir amb les seves obligacions d'
assistència.
b) Els acadèmics numeraris que passin a residir, de manera continuada, fora del territori de Catalunya. En
aquest cas, si recuperen la residència a Catalunya poden demanar el reingrés com a acadèmic numerari,
sempre que hi hagi vacant i sigui aprovat pel Ple.
14.2 Els acadèmics supernumeraris tenen els mateixos drets que els numeraris llevat del dret de vot.

Dels acadèmics corresponents

Article 15
Acadèmics corresponents
Seran acadèmics corresponents:
a) Per dret propi i amb caràcter nat els acadèmics numeraris de les altres Reials Acadèmies de Medicina de
l'Estat Espanyol.
b) Per premi: en el cas que hagin guanyat un premi convocat per l'Acadèmia, en el qual consti com a guardó
aquesta distinció.
c) Per elecció del Ple, a proposta de la Junta de Govern, per majoria absoluta dels acadèmics que exerceixin el
dret de vot. I també en el cas que hagin quedat finalistes en una votació per a cobrir una plaça d'acadèmic
numerari.

Article 16
Nombre d'acadèmics corresponents
El nombre d'acadèmics corresponents dels dos primers grups no té limitació numèrica. En el cas dels
acadèmics per elecció residents en el territori de Catalunya el seu nombre màxim no pot ser superior al triple
dels acadèmics numeraris.

Article 17
Ingrés i integració dels acadèmics corresponents
17.1 Per fer efectiva la seva condició d'acadèmic corresponent els membres electes hauran de presentar un
treball científic en una sessió convocada a l'efecte. Si no es presenta el treball en el termini d'un any, des que
els sigui comunicada l'elecció, decauen en el seu dret i la plaça es considera lliure per a una nova proposta.
17.2 Els acadèmics corresponents han d'integrar-se en una de les seccions de l'Acadèmia i se'ls podrà assignar
una tasca en les seves activitats, relacionada amb les que siguin pròpies de cada secció.
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Article 18
Acadèmics corresponents estrangers
Podran ser nomenats acadèmics corresponents estrangers aquells facultatius, no espanyols, que es facin
creditors de tal distinció pels seus mèrits o per la seva col·laboració particular amb l'Acadèmia. El nomenament
es farà pel Ple a proposta de la Junta i per majoria simple dels acadèmics amb dret de vot. El seu nombre no
està limitat.

Dels membres protectors

Article 19
Membres protectors
El Ple de l'Acadèmia, a proposta de la Junta de Govern, podrà nomenar membres protectors aquells acadèmics,
altres persones, o entitats jurídiques, que s'hagin distingit per raó de les seves aportacions o ajudes de
qualsevol ordre, en benefici de l'Acadèmia.

Títol tercer
Organització de l'Acadèmia

Article 20
Òrgans de l'Acadèmia
20.1 Els òrgans col·legiats de govern de l'Acadèmia són el Ple de l'Acadèmia i la Junta de Govern.
20.2 L' Acadèmia s'estructura en Seccions, Seminaris i Comissions.

Del Ple de l'Acadèmia

Article 21
Ple de l'Acadèmia
21.1 El Ple és el màxim òrgan de govern i decisió de l'Acadèmia. Està constituït per tots els acadèmics
numeraris i numeraris emèrits que assisteixin a la sessió. Tots tenen veu i vot. També poden assistir-hi, amb
veu i sense vot, les persones que siguin especialment invitades per la Junta per a tractar d'algun punt concret.
21.2 Les sessions del Ple seran de dues classes: solemnes i de govern.

Article 22
Sessions solemnes
22.1 Les sessions solemnes seran públiques i se celebraran per inaugurar anualment les tasques acadèmiques i
per a la recepció dels nous acadèmics numeraris, d'honor i corresponents.
22.2 També poden tenir la consideració de sessions solemnes les de caràcter necrològic, dedicades a membres
de l'Acadèmia, i totes les altres que es convoquin de manera especifica com a tals.
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Article 23
Sessió inaugural de curs
La sessió inaugural de curs es farà en el mes de gener de cada any i constarà com a mínim dels punts
següents:
a) Lectura de la memòria de les activitats de l'any anterior, o d'un resum, que serà elaborada pel secretari.
b) Lectura d'un treball doctrinal per un acadèmic numerari, segons un ordre rigorós d' antiguitat.
c) Adjudicació dels premis concedits l'any anterior i anunci dels convocats per l'any en curs.

Article 24
Sessions de recepció
Les sessions de recepció de nous acadèmics se celebraran quan s'acordi i constaran, com a mínim, dels
següents punts:
a) Lectura pel secretari de l'acord d'elecció.
b) Lectura per l'acadèmic electe del discurs d'ingrés.
c) Lectura de la benvinguda i resposta per l'acadèmic encarregat d'aquesta missió.
d) Imposició pel president de la medalla i lliurament del títol corresponent al nou acadèmic.

Article 25
Sessions de govern
Les sessions de govern del Ple se celebraran per a tractar tots els assumptes assenyalats a l'ordre del dia i com
a mínim un cada trimestre.

Article 26
Funcionament de les sessions de govern
26.1 El Ple serà convocat pel president, o pel secretari en el seu nom, per iniciativa pròpia o per la petició
formal d'una quarta part dels acadèmics numeraris.
26.2 Perquè sigui vàlida la constitució del Ple cal la presència de la meitat més un dels membres del Ple en
primera convocatòria. En segona convocatòria no s'exigirà quòrum.

Article 27
Majories requerides
27.1 Els acords es prendran, ordinàriament, per majoria de vots dels assistents, llevat dels casos en que es
requereixi, pels Estatuts o pel Reglament, una majoria qualificada.
27.2 En les eleccions de nous acadèmics, es requerirà:
Per a l'elecció d'un acadèmic numerari, majoria absoluta dels acadèmics amb dret a vot en la primera votació i
majoria absoluta dels assistents en altres votacions.
Per a l'elecció d'un acadèmic d'honor, majoria de dues terceres parts entre els acadèmics que exercitin el dret
de vot, i en tot cas majoria absoluta de tots els que tenen dret a vot.
Per a l'elecció d'un acadèmic corresponent per elecció proposat per la Junta de Govern, majoria absoluta dels
acadèmics que exerceixin el dret de vot.
27.3 Per la reforma d'estatuts o reglament es requerirà majoria de dues terceres parts entre els acadèmics
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amb dret de vot amb necessitat que, en tot cas, siguin majoria absoluta dels membres amb dret a vot.
27.4 El president té vot de qualitat en cas d'empat en una votació.

De la Junta de Govern

Article 28
Junta de Govern
28.1 La Junta de Govern de l'Acadèmia és l'òrgan ordinari de govern de l'Acadèmia i estarà constituïda pels
següents membres: president, vicepresident, secretari general, vicesecretari, secretari d'actes, tresorer,
bibliotecari-arxiver, i tres vocals.
28.2 Els components de la Junta de Govern seran elegits pel Ple entre els seus membres, si bé el president/a i
el secretari hauran de ser metges.

Article 29
Durada dels càrrecs
La durada dels càrrecs serà de quatre anys i només podran ser reelegits una sola vegada consecutiva. En el
cas de reeleccions no consecutives han d'haver passat un mínim de quatre anys. El seu exercici és obligatori i
gratuït.

Article 30
Renovació de la Junta
30.1 La renovació de la Junta es farà per meitats, cada dos anys. A la primera volta es renovaran: president,
tresorer, vicesecretari, i els dos vocals més antics. A la segona volta es renovaran els altres càrrecs.
30.2 En el cas de quedar vacant un càrrec en qualsevol època del període, el president proposarà i la Junta de
Govern designarà el qui hagi de substituir-lo, fins arribar al següent Ple, per a la seva ratificació fins el termini
previst.

Article 31
President
El president és la màxima representació personal de l'Acadèmia i li corresponen les següents competències:
a) Presidir totes les sessions de la Junta i el Ple i ordenar i dirigir les discussions.
b) Convocar les sessions, o fer-les convocar pel secretari/a, fixant-ne l'ordre del dia i el lloc, data i hora de
celebració.
c) Fixar els objectius generals i específics que han de dirigir les activitats acadèmiques de cada any.
d) Liderar, amb la col·laboració de la Junta de Govern, les gestions per a procurar el finançament necessari per
a cobrir les despeses de manteniment i assolir els objectius programats.
e) Distribuir els assumptes que hagi d'atendre cada secció.
f) Aplicar i fer complir els estatuts i reglament de l'Acadèmia i els acords que es prenguin.
g) Resoldre provisionalment, en els casos imprevistos i urgents, el que cregui més oportú pel bon govern de
l'Acadèmia, sempre que no s'oposi als estatuts, i donar-ne compte a la primera sessió de la Junta de Govern
que se celebri, a efectes de la seva ratificació.
h) Signar els títols dels acadèmics i els lliuraments i comprovants que siguin necessaris
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i) Dirigir al govern, autoritats i representacions, les comunicacions i informes de la corporació.
j) Representar l'Acadèmia en totes les seves activitats externes, davant dels poders públics i altres organismes,
públics o privats, i comparèixer i atorgar aquelles escriptures o apoderaments que siguin necessaris.

Article 32
Vicepresident
El/la vicepresident/a substituirà al president en totes les seves funcions, en cas d'absència, delegació o
malaltia.

Article 33
Secretari general
Correspon al secretari general:
a) Dirigir tots els serveis i el personal empleat de l'Acadèmia, i executar els acords presos en les sessions de
govern.
b) Dirigir la correspondència, la classificació dels documents, el lliurament de certificacions i la tramitació dels
expedients.
c) Convocar totes les juntes i sessions que el president assenyali, ordenar-ne els assumptes i vetllar per la
redacció de les actes i signar-les, juntament amb el president i el secretari d'actes.
d) Tenir al seu càrrec, com a mínim:
Un registre general d'acadèmics, per ordre d'antiguitat i distribuïts per seccions i tipus.
Un registre de les medalles acadèmiques, vetllant per la seva custòdia i facilitant-ne l'ús als acadèmics
numeraris en els actes oficials corresponents.
Un llibre d'actes de les Juntes de Govern.
Un registre de les sessions públiques.
Els llibres de registre d'entrades i sortides de la correspondència.
La redacció de la memòria anual de les tasques de l'Acadèmia, un resum de la qual llegirà en la sessió
inaugural de curs de cada any.

Article 34
Vicesecretari
El vicesecretari substituirà al secretari general en totes les seves funcions en cas d'absència, delegació o
malaltia.

Article 35
Secretari d'actes
El secretari d'actes està encarregat de la redacció i custodia de totes les actes de les sessions que celebri
l'Acadèmia.

Article 36
Tresorer/a
El tresorer/a serà l'habilitat de l'Acadèmia pel cobrament dels ingressos i pagament de les despeses i
obligacions de l'Acadèmia. Portarà els llibres de caixa, i presentarà al Ple, una vegada a l'any, l'estat de
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comptes de l'Acadèmia i el seu pressupost.

Article 37
Bibliotecari/ària-arxiver/a
El bibliotecari/ària-arxiver/a està encarregat de:
a) La Biblioteca de l'Acadèmia així com de tots els objectes propis del museu. Vetllarà per l'increment dels fons,
la seva classificació, ordenació i catalogació, i per la seva conservació.
b) La custodia i classificació de la documentació de l'Acadèmia, vetllant per la seva conservació.

Article 38
Vocals
Els vocals tindran les missions que els encomanin el president/a o el Ple. Quan calgui establir un ordre aquest
vindrà determinat per l'antiguitat en la data d'elecció, i en cas de simultaneïtat per raó d' edat.

De les seccions

Article 39
Organització de les seccions
39.1 L'Acadèmia es dividirà en seccions temàtiques i assignarà a cadascuna d'elles una mitjana de 15
acadèmics (més/menys 2), a part dels numeraris emèrits
39.2 Les seccions són les següents:
Primera: Ciències mèdiques bàsiques, diagnòstiques, terapèutiques i afins.
Segona: Medicina i especialitats mèdiques.
Tercera: Cirurgia i especialitats quirúrgiques.
Quarta: Ciències mèdiques socials i afins.
39.3 Cada secció tindrà un president i un secretari. El president serà l'acadèmic numerari més antic. El seu
mandat serà de quatre anys i serà substituït de forma rotatòria, per ordre d'antiguitat entre els membres de la
secció. El secretari serà l'acadèmic més modern. Cada secció haurà de tenir, com a mínim, un membre
numerari no resident a la ciutat de Barcelona. Formaran part de les seccions tant els acadèmics corresponents
com els que hi estiguin adscrits.

Títol quart
Activitats de l'Acadèmia

Article 40
Activitats de les seccions
Cada secció procurarà impulsar activitats dintre de les seves matèries organitzant sessions científiques.

Article 41
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Altres activitats de l'Acadèmia
A més de les sessions organitzades per les seccions, l'Acadèmia tindrà entre les seves activitats:
Organitzar sessions científiques, siguin per iniciativa de la Junta de Govern o de les Seccions, en forma de
sessions d'actualització, de col·loquis en que es tractin temes d'interès rellevant, o de sessions de
comunicacions científiques. Seran convocades pel president, amb aprovació de la Junta de Govern.
Respondre a les consultes i a les peticions d'informes i dictàmens formulades per organismes públics o
autoritats judicials. Els dictàmens i informes seran emesos per l'Acadèmia amb caràcter institucional, amb la
signatura del secretari i el vist-i-plau del president. L'Acadèmia consignarà honoraris pels seus dictàmens, que
s'integraran en el capítol d'ingressos del seu pressupost ordinari.
Col·laborar amb els organismes públics en les qüestions sanitàries que afectin a la salut en que siguin
demanats el parer i posició de l'Acadèmia, resolent les consultes que es formulin o bé plantejant aquelles que
es considerin necessàries.
Promoure l'estudi de la història mèdica i sanitària de Catalunya, recollint tots els elements útils per a la
compilació de la història general de la medicina catalana en tots els seus aspectes i organitzant els congressos
d'història de la medicina catalana.
Promoure estudis sobre la medicina i la sanitat de les diverses comarques de Catalunya, tant en els aspectes
clàssics de les topografies mèdiques com en els d'epidemiologia, organització, història i altres que facilitin el
coneixement aprofundit de la realitat sanitària de cada comarca.
Promoure debats sobre els principals problemes sanitaris que afectin en cada moment el país i la societat.
Fixar, en els casos en que es consideri oportú, el punt de vista institucional de l'Acadèmia.
Promoure activitats conjuntes amb les altres acadèmies, principalment les de Catalunya.
Estimular I 'estudi i la recerca mitjançat la convocatòria de premis i recompenses.
Qualsevol altre tipus d' activitat que l'Acadèmia cregui oportuna o necessària.

Article 42
Comissions i Seminaris
El Ple, a proposta de la Junta, podrà crear:
a) Comissions específiques per a l'estudi de temes concrets o, amb caràcter permanent, per impulsar o
resoldre qüestions que es plantegin de manera habitual.
b) Seminaris permanents per a estudiar aspectes concrets de les activitats de l'Acadèmia.

Article 43
Medalla d'honor de l'Acadèmia
La RAMC podrà atorgar medalles d'honor a persones o institucions que s 'hagin destacat per la seva activitat
científica, acadèmica o sanitària o que s 'hagin distingit per la seva tasca de mecenatge a la RAMC, a proposta
de la Junta de Govern. Aquesta haurà de ser aprovada per majoria absoluta dels acadèmics amb dret de vot en
un punt específic en una reunió del Ple de la RAMC.

Article 44
Premis de l'Acadèmia
L'Acadèmia, en la sessió inaugural de cada curs, publicarà la llista de premis i les seves bases, en fixarà les
seves condicions, i adjudicarà els corresponents a l'any anterior. Els treballs premiats passaran, quan
s'escaigui, a ser propietat de l'Acadèmia.

Article 45
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Publicacions de l'Acadèmia
45.1 L'Acadèmia, seguint una tradició iniciada en el segle XVIII, procurarà que els seus treballs tinguin
pervivència escrita per medi de la seva publicació. Com a mínim l'Acadèmia vetllarà per la persistència de les
següents publicacions.
a) La Revista, que serà l'òrgan d' expressió de les activitats de l'Acadèmia.
b) La memòria anual reglamentària que hagi estat llegida en la sessió inaugural.
c) Els discursos d'ingrés dels acadèmics numeraris i els de resposta.
d) Els discursos de l'acadèmic numerari que per ordre de rotació li hagi correspost llegir en la sessió inaugural
de cada curs.
e) Els estatuts i reglaments pels quals es regeix la corporació.
f) Estudis relacionats amb la pròpia Acadèmia.
45.2 L'Acadèmia vetllarà per les publicacions en suport electrònic i pel desenvolupament de les tècniques
informàtiques de publicació.
45.3 A més, l'Acadèmia tindrà cura de recollir el material gràfic en un arxiu propi i de posar-lo en relació amb
els d'altres institucions.
45.4 Pel compliments d'aquestes finalitats l'Acadèmia podrà establir, quan s'escaigui, convenis de col·laboració
amb altres institucions.

Títol cinquè
Règim financer

Article 46
Fons de l'Acadèmia
Constitueixen els fons de l'Acadèmia
a) Les quantitats consignades en els pressupostos de l'administració de l'Estat, Generalitat de Catalunya,
Ajuntaments i altres corporacions.
b) Les subvencions extraordinàries que tant els organismes de l'administració com altres institucions, oficials o
privades, puguin concedir.
c) Els ingressos provinents dels informes i dictàmens en que estigui prevista la consignació d'honoraris.
d) Els ingressos produïts per la venda de les publicacions i el lloguer de les seves sales per actes externs.
e) Els donatius dels particulars i de les persones i ens jurídics. A tals efectes podran sol·licitar la inscripció, com
a cooperadors de l'Acadèmia, aquelles persones o grups que d'una manera periòdica, aportin voluntàriament
donatius o col·laborin en les despeses de l'Acadèmia. Les aportacions realitzades per fundacions, siguin de la
pròpia Acadèmia o externes.

Article 47
Control financer
L'Acadèmia retrà comptes a l'Administració en les formes legals preceptives, sobre totes les quantitats
percebudes que administri.
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Títol sisè
Desenvolupament i reforma dels Estatuts

Article 48
Desenvolupament dels Estatuts
48.1 L'Acadèmia promourà la redacció d'un Reglament que desenvolupi el contingut d'aquests Estatuts.
48.2 El Ple, a proposta de la Junta de Govern, per acord de la majoria qualificada de dos terços dels membres
que exercitin el seu dret de vot i en tot cas amb la majoria absoluta de tots el que tenen dret a vot, podrà
aprovar normes o reglaments per desenvolupar el contingut d'aquests Estatuts.

Article 49
Reforma dels Estatuts
49.1 A proposta de la Junta de Govern, el Ple, per majoria de dos terços dels membres que executin el seu
dret de vot, i en tota cas amb la majoria absoluta dels membres amb dret a vot, poden aprovar la reforma dels
estatuts.
49.2 Aquest acord s'ha de prendre en un Ple extraordinari, convocat exclusivament a aquest efecte.

Disposició final
Aquests Estatuts entraran en vigor al dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

(20.162.090)
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