
Direcció Serveis Suport Coordinació General

Us comunico que la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 29/07/2020,
ha dictat un decret amb número de registre 7711 sobre "Atorgar una subvenció a la
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya per col·laborar en les obres per a la
posada al dia de les instal·lacions (Segona fase-Primera Etapa del Pla Director).",
el text íntegre del qual s'acompanya a continuació de la present notificació.

REIAL ACADEMIA DE MEDICINA
DE CATAL
BARCELONA, ES

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l'òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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DECRET 

 

Atorgar una subvenció a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya per a les 

obres per a la posada al dia de les instal·lacions (Segona fase-Primera Etapa del 

Pla Director) 

(Exp. 2020/4427)   

Fets 

1. La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC) sol·licita una subvenció 
per col·laborar en les despeses derivades de la posada al dia de les seves 
instal·lacions actuals consistents en un manteniment correctiu dels equips fora 
de funcionament o amb necessitats de ser substituïts com el sistema contra 
incendis, la deficient instal·lació d’electricitat i el sistema de megafonia 
totalment obsolet  

2. La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya es troba en el recinte urbà que 
comprèn el edificis de l’antic Hospital de la Santa Creu i la casa de 
Convalescència, al barri del Raval. Es tracta d’un conjunt arquitectònic i 
patrimonial significatiu pel que fa al passat sanitari de Barcelona durant més de 
cinc-cents anys, entre el segle XV i el segle XX. 

3. Des de l’any 1919, la institució mèdica té la seu a l’edifici que fou antigament el 
Real Colegio de Cirugía de Barcelona (1760-1843) i després la Facultat de 
Medicina (1843-1906). Es tracta d’una de les peces més importants de 
l’arquitectura neoclàssica a Barcelona, i en el seu interior s’hi pot veure aquesta 
sala que és un dels amfiteatres anatòmics més importants i més ben 
conservats d’Europa. 

4. El Pla Director de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, va ser 
promogut per la Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat, a 
través del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Gerència de Serveis 
d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic (D-
6646/2016) , amb l’objectiu de recollir els antecedents històrics de l’edifici i les 
transformacions del mateix, inventariar els bens mobles i immobles, determinar 
les necessitats actuals i proposar les actuacions de futur a realitzar i assegurar 
el correcte manteniment de l’edifici.  

5. La primera de les actuacions definides pel Pla Director per tal d’assegurar la 
conservació dels bens artístics i documentals era el projecte de condicionament 
de l’Arxiu XV-XVIII, la qual s’ha realitzat durant el 2019. Ara es vol acometre la 
la segona fase (primera etapa) del Pla Director, relativa a la posada al dia de 
les instal·lacions actuals que consisteixen en un manteniment correctiu dels 
equips fora de funcionament o amb necessitats de ser substituïts com el 
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sistema de seguretat contra incendis, la deficient instal·lació d’electricitat i el 
sistema de megafonia totalment obsolet. 

6. La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya sol·licita un import de 50.000 € 
sobre un pressupost de 55.000,00 €. Els 5.000,00 € que no aporta la Diputació 
els cobreixen amb recursos propis de l’entitat.   

7. Atesa la singularitat de l’edifici (un edifici històric de gran valor patrimonial) i 
que la Diputació de Barcelona treballa per a la conservació del patrimoni 
històric i cultural, es considera adient atorgar un ajut a la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya. 

Fonaments de dret 

1. L’article 44.5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, determina que els poders públics han de fomentar la 
conservació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya, així com facilitar l’accés 
a la ciutadania als béns i serveis culturals i al patrimoni cultural, històric i artístic 
de Catalunya. 

2. L’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, i l’article 91.2 d) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, en relació amb les competències de la Diputació de Barcelona. 

3. Els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, pel que fa als principis ètics i les 
regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat els contractistes i les 
persones beneficiàries de les subvencions. 

4. La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la 
infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i activitats 
que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 

5. La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, pel que fa al tractament de les dades personals, 
la seva cessió i conservació. 

La Diputació de Barcelona tractarà les dades facilitades per la Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya amb la finalitat de gestionar l’atorgament de la 
subvenció i no es cediran sense el seu consentiment o una previsió legal, sent 
conservades de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu. 

L’entitat pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els 
termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu electrònica 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp o 
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presencialment al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla 
Catalunya, 126, Barcelona) en horari de 8,30 h a 14,30 h en dies hàbils.  

6. El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el 
seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, (en endavant RLGS), així com els articles 118 a 129 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 

7. Els articles 18 i 20 de de la LGS, així com l’article 4 de la Resolució de 9 de 
desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per 
la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la 
nova Base de Dades Nacional de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 
15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió d’aquesta 
subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions.   

8. L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, 
l'Ordenança) estableix en el seu article 16 els supòsits que habiliten a concedir 
subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò 
previst a l’article 22.2  de la LGS.  

9. En el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a 
l’apartat a) de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la 
concessió d’una subvenció per concessió directa, ja que el pressupost 
d’enguany de la Diputació preveu una aplicació pressupostària nominativa a 
favor de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, prevista al Pla estratègic 
de subvencions amb aquesta finalitat. 

10. El vigent pressupost preveu una subvenció directa nominativa a favor de la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, i la Diputació de Barcelona 
considera adient col·laborar en les despeses derivades de les obres per la 
posada al dia de les instal·lacions (Segona Fase-Primera Etapa del Pla 
Director), atès que contribueix al desenvolupament cultural i a la conservació 
del patrimoni arquitectònic local. 

11. D’acord amb l’article 2.2.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
14600/19, de 16 de desembre de 2019 i publicada al BOPB 19 de desembre de 
2019, aquesta competència està reservada a la Presidència. 
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RESOLUCIÓ 

Primer. APROVAR l’atorgament per concessió directa a la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya, amb NIF Q0868008D, de la subvenció prevista 
nominativament al pressupost de la Corporació, per un import màxim de 50.000 € 
(cinquanta mil euros) destinada a finançar les despeses relatives a la posada al dia de 
les instal·lacions (1a etapa de la 2a fase de la reforma), d’acord amb l’apartat a) de 
l’article 16.3 de l’Ordenança. 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import màxim de 50.000 € 
(cinquanta mil euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10500/33600/78900, 
del pressupost de l’exercici 2020 per atendre aquesta subvenció. 

Tercer. APROVAR les condicions a les quals es sotmet la present subvenció i que es 
concreten en els punts següents: 

1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant 
l’execució de les obres per la posada al dia de les instal·lacions de l’edifici de la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, la qual es durà a terme entre l’1 de 
gener i el 31 de desembre de 2020. Només seran vàlides les despeses que 
estiguin efectivament pagades al moment de la justificació.  

Aquesta justificació es presentarà una vegada finalitzada l’activitat, moment en 
el qual es podrà determinar el cost final de la mateixa. En aquest moment, 
també, la Reial Acadèmia de Medicina haurà de presentar un mínim de tres 
ofertes de diferents proveïdors relatives a l’activitat a subvencionar i demostrar 
que s’ha adjudicat a qui reuneixi les condicions més avantatjoses en relació 
qualitat-preu.  

Atès que la justificació de la subvenció s’haurà de realitzar mitjanjçant la 
presentació d’un compte justificatiu amb informe d’auditor, la quantitat que es 
podrà justificar en concepte de despeses d’auditoria serà com a màxim el 50 % 
de l’import d’aquesta despesa. 

D’acord amb la normativa vigent la presentació dels documents acreditatius de 
les activitats realitzades no podran contenir dades identificatives de caràcter 
personal que no siguin les estrictament necessàries. 

Així mateix, pel que fa a les despeses indirectes, només s’acceptaran un total 
del 5% sobre les despeses directes elegibles imputades a la subvenció 
atorgada. 

2.  Atès que és d’interès social que es portin a terme les activitats per les quals la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya sol·licita l’ajut, i atès que declara en 
la seva sol·licitud de data 27 de març de 2020 que no té cap possibilitat de 
trobar altre finançament i que amb els fons propis no pot afrontar despeses 
extres ja que es troba en una situació financera absolutament negativa i que les 
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actuacions per les que es demana la subvenció són obres imprescindibles per 
mantenir la seguretat de l’edifici i del seu patrimoni científic i cultural, es 
considera oportú subvencionar més del 50 % del pressupost presentat a la 
sol·licitud. 

3. La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya haurà de justificar les despeses 
derivades de la realització de l’activitat subvencionada entre el 4 de gener i el 
31 de març de 2021 mitjançant compte justificatiu amb informe d’auditor 
segons el model creat a l’efecte, que contindrà: 

- Memòria de l’actuació 

- Memòria econòmica abreujada justificativa de l’activitat 

subvencionada que contingui: 

 Relació de despeses justificatives del cost total de l’activitat 
amb aportació de les certificacions d’obres i/o factures 
justificatives. 

 Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa 
finalitat, amb indicació d’import i procedència, o declaració de 
la seva inexistència. 

- Certificats d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social, si no ha acceptat de forma expressa que siguin 

obtinguts directament per la Diputació de Barcelona, o declaració 

responsable, en els supòsits previstos en l’article 24 del RD 

887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 

subvencions.   

- Memòria tècnica de l’actuació. 

- Informe de l’auditor, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial 

d’Auditors de Comptes, que revisarà el compte justificatiu amb 

l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig. 

Aquest informe auditor haurà de fer referència als imports de 

pressupost i cost final de l’activitat, i fer les comprovacions 

necessàries per si hi ha hagut desviació entre ambdós imports; la 

correcta imputació de la despesa directa i indirecta, amb els límits 

assenyalats en aquest Decret; així com la despesa de personal i els 

costos que se’n derivin. De la mateixa manera, haurà de contenir un 

apartat on s’acrediti que s’ha fet constar la col·laboració de la 

Diputació de Barcelona en tota la documentació impresa, en cartells 
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i/o mitjans electrònics i audiovisuals que facin referència a l’activitat 

subvencionada, així com, si s’escau, la verificació dels tres 

pressupostos relatius a l’activitat. El logotip corporatiu i les normes 

bàsiques per a la seva aplicació es poden trobar al web 

https://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/logotips.    

 

Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona:  

4. D’acord amb el què estableixen els articles 25.2 i 25.3 de l’Ordenança, es 
podrà concedir una pròrroga del termini de justificació prèvia sol·licitud 
motivada per part del beneficiari. Aquesta pròrroga haurà d’estar aprovada 
abans de la finalització del termini de justificació indicat en aquest Decret, per 
la qual cosa, el beneficiari haurà de sol·licitar l’ampliació del termini a través de 
la seu electrònica amb una antelació mínima de 15 dies hàbils abans que acabi 
el termini de justificació. 

5. En virtut d’allò que disposa l’article 31.4 a) de la LGS, la Reial Acadèmia de 
Medicina haurà de destinar aquestes obres de millora a continuar amb les 
seves activitats d’interès social per un període mínim de cinc anys i, si escau, 
fer constar en escriptura pública aquesta circumstància així com l’import de la 
subvenció concedida. L’incompliment d’aquesta obligació de destí, serà causa 
de reintegrament en els termes d'allò establert a l’article 31.4 b) de la LGS. 

6. Segons l’establert als articles 14,15 i 32.1 de la LGS, el beneficiari se sotmetrà 
a actuacions de comprovació per part de l’òrgan gestor i altres òrgans de la 
Diputació per tal que la corporació obtingui una certesa de l’adecuada 
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina l’atorgament 
de la subvenció. A aquests efectes, i en virtut de l’article 44.4 d) de la LGS que 
estableix la possibilitat que el control financer consisteixi en la comprovació 
material de les inversions finançades, a més de la presentació dels documents 
justificatius que s’escaiguin, la Diputació podrà enviar presencialment al lloc de 
les obres personal tècnic coneixedor del procediment d’atorgament de 
subvenció per tal de verificar l’efectiva execució de l’obra, ja sigui un cop 
acabada la mateixa o bé durant el transcurs del període d’execució. 

7. El pagament es realitzarà d’un sol cop prèvia presentació dins dels terminis 
establerts la documentació justificativa esmentada en els punts anteriors.  

8. S’entendrà acceptada la subvenció si el beneficiari no ha manifestat 
expressament les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la 
data de la notificació de la present resolució.  
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9. La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya s’obliga a executar les activitats 
subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració i bona 
fe, així com a la seva justificació: 

a) Està obligat/da a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control 
financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

b) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons 
rebuts, s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, 
comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions.  

c) Haurà de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en tota la 
documentació impresa, en cartells i/o mitjans electrònics i audiovisuals que 
facin referència a l’activitat subvencionada. 

d) Haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

e) La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per 
altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de 
les subvencions rebudes per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total del l’activitat a desenvolupar. 

f) Els beneficiaris s’obliguen a adequar la seva activitat als principis ètics i a 
les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis 
d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits a l’article 6.2 de 
l’Ordenança.  

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament 
de la subvenció concedida. 

10. La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, juntament amb la sol·licitud de 
subvenció, ha presentat una declaració responsable amb la informació relativa 
a les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l’entitat 
beneficiària, d’acord amb l’establert a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.   

11. La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, juntament amb la sol·licitud de 
subvenció, ha presentat una declaració responsable conforme l’activitat objecte 
de subvenció no implica contacte habitual amb menors.  
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secretaria
Resaltado



 

 

 

 

Àrea de Presidència  
Direcció de Serveis de Suport  
a la Coordinació General 

 

12. Tot allò no previst en la present resolució restarà supeditat al que estableix 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, la Llei 
general de subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.  

Quart. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya. 
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Metadades del document

Tipologia documental
2020/0004427

Tipus documental Notificació

Núm. expedient

Títol Notificació Atorgar una subvenció a la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya per col·laborar en les obres per a la posada al dia de les
instal·lacions (Segona fase-Primera Etapa del Pla Director).

Codi classificació X0203SE25 - Suport a les obres i equipaments concessió directa

Data acte

Signatures

Secretaria DelegadaAna Majo Capilla Actuació
Administrativa
Automatitzada
(CSV)

30/07/2020 14:36

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
acfb8ddd3629e76dc472

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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