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ORDRE
ECO/98/2011, de 13 de maig, per la qual s’aproven les bases i es fa pública la convocatòria per a la concessió d’ajuts per al inançament d’actuacions en l’àmbit
de la divulgació cientíica.
Les actuacions de foment de la divulgació científica de la Generalitat de Catalunya
estan orientades, entre d’altres, a promoure la divulgació i la cultura científica al
nostre país, amb l’increment de la presència de la ciència, la recerca i la innovació
als mitjans de comunicació, als museus i equipaments culturals, als centres educatius, a les institucions, al carrer i en general a qualsevol espai d’expressió social
i ciutadana.
L’esmentada divulgació es pot realitzar mitjançant exposicions, jocs, activitats
interactives, xerrades, obres de teatre, còmics, pel·lícules, animacions i altres actuacions comptant amb l’enorme potencial de les TIC per arribar a quanta més gent
millor. Aquestes actuacions s’emmarquen en el Pacte Nacional per a la Recerca i
la Innovació (PNRI) i el Pla de Recerca i Innovació (PRI) 2010-2013 que orienten
les polítiques de la Generalitat en matèria de recerca i innovació.
El PNRI, signat el 21 d’octubre de 2008, assenyala com un dels grans reptes per
als propers anys aconseguir que la societat catalana s’imbueixi de ciència, tecnologia i innovació, constata la necessitat de configurar una estratègia conjunta a
llarg termini que permeti una veritable socialització de la recerca i la innovació en
tots els nivells de la societat i estableix que cal desplegar, amb aquesta finalitat, un
conjunt d’instruments que abastin diversos àmbits.
El PRI 2010-2013 és l’instrument mitjançant el qual l’Administració de la Generalitat de Catalunya exerceix la tasca de planificació, foment i coordinació de la
recerca i la innovació del país, i estableix com a objectiu estratègic avançar cap a
una societat i una cultura implicades en la transformació científica i innovadora
de Catalunya, que inclou diversos instruments i iniciatives a fi de millorar la socialització i la rellevància de la ciència i la innovació.
En aquest sentit, es consideren necessaris els instruments que estimulin els agents
implicats en recerca i innovació a desenvolupar accions per tal que la ciència arribi
a la societat i per aquest motiu, es convoquen novament ajuts per al finançament
d’actuacions en l’àmbit de la divulgació científica.
Per tot això, de conformitat amb el que disposa el capítol 9 del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les
subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya, la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, el seu Reglament i la resta de normativa
aplicable,

ORDENO:
Article 1
Fer pública la convocatòria per a la concessió d’ajuts per al finançament d’actuacions en l’àmbit de la divulgació científica, i aprovar les bases que figuren a
l’annex d’aquesta Ordre.
Article 2
Aquesta convocatòria es regula per les bases que es detallen a l’annex d’aquesta
Ordre, pel Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, el seu Reglament i la resta de normativa aplicable.
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Article 3
L’import global màxim a què fa referència aquesta convocatòria és de 350.000
euros que aniran a càrrec de la partida EC1103D/482000100/5710 del pressupost
vigent de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs
potestatiu de reposició davant el conseller d’Economia i Coneixement, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el
que preveuen 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, o
directament de recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb
l’article 46 en relació amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 13 de maig de 2011
ANDREU MAS-COLELL
Conseller d’Economia i Coneixement
ANNEX
Bases
1. Objecte
El finançament d’actuacions en l’àmbit de la divulgació científica de les activitats
de recerca i innovació, amb l’objectiu de donar a conèixer al públic general la importància d’aquestes activitats com a eines de progrés, benestar i competitivitat.
2. Actuacions i activitats subvencionables
Es tindrà especialment en compte les actuacions de divulgació científica (organització d’activitats participatives, experiències, exposicions interactives, etc.)
adreçades a donar a conèixer les activitats de recerca o els resultats obtinguts, sempre i quan aquestes no vagin dirigides exclusivament al públic especialitzat. Així
mateix, es tindran en compte les actuacions que estimulin la cultura científica i de
la innovació entre la ciutadania, que impliquin la utilització de noves tecnologies
o activitats destinades a fomentar l’interès en la recerca entre els més joves.
S’exclou de l’objecte de la convocatòria el finançament de projectes d’R+D+i,
actuacions de promoció de la institució i també actuacions destinades a públic
especialitzat (professorat universitari o investigadors de l’àmbit, professionals del
sector, etc.).
3. Entitats beneficiàries
Les universitats catalanes, els centres de recerca i altres institucions públiques o
privades sense finalitat de lucre situades a Catalunya mitjançant l’investigador/a o
altra persona responsable de l’actuació a l’entitat sol·licitant.
4. Termini d’execució de les actuacions subvencionades
Es finançaran actuacions que es realitzin durant l’any 2011. En el cas d’actuacions
que es desenvolupin en fases al llarg de diversos anys, només seran susceptibles de
ser finançades les fases que es realitzin enguany.
5. Import de la subvenció
Els ajuts podran finançar totalment o parcialment el pressupost de despeses a
realitzar en el període de l’1 de gener de 2011 a 31 de desembre de 2011.
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L’import màxim que es finançarà podrà arribar fins als 10.000 euros. Aquest
import en cap cas pot ser d’una quantia que aïlladament o en concurrència amb
altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada.
Els tributs són despesa subvencionable quan el/la beneficiari/ària de la subvenció els abona de manera efectiva, excepte els contemplats a la base 6 d’aquesta
convocatòria.
6. Despeses no subvencionables
No són subvencionables els següents conceptes:
Retribucions de personal vinculat estatutàriament o contractualment a les entitats
beneficiàries, llevat de les corresponents a contractes o beques per a dur a terme
l’actuació presentat a aquesta convocatòria.
Despeses d’inventariable (equipament mobiliari, instal·lacions, equips informàtics
o audiovisuals, fons bibliogràfic, etc.).
Assistència a jornades, congressos, fires i altres esdeveniments anàlegs.
Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació,
ni els impostos personals sobre la renda.
7. Sol·licituds
S’han de presentar, segons el model normalitzat, al Registre de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement (Via Laietana, 33,
6a planta, 08003, Barcelona). La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar
als òrgans previstos en l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i d’acord amb els
supòsits que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
8. Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud
a) Fotocòpia del NIF de l’investigador/a o altra persona responsable de l’actuació.
b) Memòria detallada de l’actuació en l’àmbit la divulgació científica, que ha de
contenir els següents aspectes:
Justificació de l’interès.
Destinataris de l’actuació.
Objectius de la proposta.
Descripció detallada de l’actuació
Mitjans per donar a conèixer l’actuació.
Calendari d’actuació i pla d’execució.
c) Pressupost previst desglossat de les despeses amb detall dels conceptes per als
quals es sol·licita finançament, i amb indicació del cofinançament previst.
d) Descripció de les activitats prèvies vinculades a la divulgació científica en
els darrers 5 anys realitzades per la persona responsable de l’actuació i pels altres
membres del grup de recerca i/o institució.
e) Les sol·licituds portaran el vistiplau del/de la vicerector/a de recerca en el cas
de les universitats, director/a del centre de recerca o màxim responsable de l’entitat
a la qual es trobi adscrit l’investigador/a o altra persona responsable.
f) Declaració responsable sobre els aspectes que s’esmenten a continuació, la
qual es troba inclosa a l’imprès de sol·licitud:
1) No estar sotmès/esa a cap prohibició per obtenir la condició de beneficiari/ària
de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
2) Trobar-se al corrent de les obligacions tributaries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.
3) Declaració expressa de les remuneracions que percep el personal directiu de
l’entitat subvencionada; entenent per directiu o directiva la persona que exerceix
funcions executives i d’administració, així com del compromís de l’entitat de manDisposicions
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tenir, en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període de vigència de
l’ajut, l’estructura retributiva esmentada, el compromís de donar publicitat a les
remuneracions en la memòria dels estats comptables i el compliment de les regles
contingudes en els apartats a), b), c) i d) de l’article 90 bis del Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya.
En el cas que una universitat o institució presenti varies sol·licituds a aquesta
convocatòria, serà suficient la presentació d’una única declaració responsable per
a totes elles.
En aplicació del que estableix l’apartat f) de l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, els sol·licitants que ja hagin presentat aquesta documentació
a l’Administració actuant no serà necessari que tornin a presentar-la, sempre que
aquesta sigui encara vigent.
4) En el cas que l’entitat sol·licitant disposi d’una plantilla igual o superior a
vint-i-cinc persones, declaració responsable per la qual s’indiquin els mitjans que
utilitzen per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó
de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball.
La signatura de la sol·licitud comporta l’autorització a l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la comprovació de les dades corresponents, tals com
estar al corrent de les obligacions tributaries.
9. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar de
l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.
La unitat competent farà pública al tauler d’anuncis de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) del Departament d’Economia i Coneixement (Via Laietana,
33, 6ª planta, 08003, Barcelona) la llista provisional de sol·licituds presentades fent
constar les admeses i les que no reuneixin els requisits previstos o no adjuntin la
documentació requerida. La llista també es podrà consultar al web http://www.
gencat.cat/agaur.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits previstos a la convocatòria o no s’adjunta
tota la documentació requerida, la unitat competent per gestionar la sol·licitud
atorgarà al/a la sol·licitant un termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la
publicació de la llista provisional per tal que s’esmenin les deficiències detectades o
s’aporti la documentació requerida, amb la indicació que si no es fa s’entendrà que
desisteix de la seva sol·licitud, en els termes i d’acord amb els requisits previstos a
l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Transcorregut el termini de 10 dies per esmenar les deficiències o aportar la documentació, es farà pública la llista definitiva de sol·licituds admeses que passaran
a la fase d’avaluació i de les que hagin quedat excloses.
10. Avaluació i selecció
Per a l’avaluació es tindrà en compte els següents aspectes:
1. Es valoraran les següents característiques de l’actuació proposada:
a) Que estigui destinada essencialment al públic general, no especialitzat.
b) Interès i originalitat del tema i la proposta, en l’àmbit de la divulgació de la
ciència i de la recerca. Es valorarà positivament aquelles actuacions que es portin
a terme per primera vegada.
c) Qualitat i coherència de la proposta.
d) Impacte social gran, és a dir, que arribi a un major nombre de persones.
2. Pressupost i cofinançament:
a) Es valorarà que la proposta sigui viable econòmicament i prevegi uns recursos
financers adequats als objectius que es proposen.
b) Es valorarà el fet que les actuacions comptin amb cofinançament.
3. Altres aspectes que es valoraran positivament:
a) Coherència i planificació dels mitjans per donar a conèixer l’actuació.
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b) Actuacions que prevegin la interactivitat o la participació del públic.
c) Actuacions que pertanyin a plans estratègics de divulgació de la institució
sol·licitant.
d) Actuacions que s’emmarquin en commemoracions, efemèrides i altres celebracions.
e) Impacte de l’actuació en l’àmbit local i comarcal.
f) Existència d’activitats prèvies vinculades a la divulgació científica, realitzades
per la persona responsable de l’actuació o per altres membres del mateix grup.
g) Qualitat científica del grup de recerca i/o institució.
La selecció i avaluació de les sol·licituds corresponen a una comissió nomenada
per l’òrgan competent per resoldre, el qual n’exercirà la presidència. La comissió
ha d’estendre acta de les seves deliberacions i elevar la seva proposta a l’òrgan
competent per emetre resolució, qui n’emetrà la resolució corresponent.
11. Unitat competent de la gestió
Direcció General de Recerca.
12. Òrgan competent per a la resolució
Director general de Recerca.
13. Procediment de concessió
La concessió dels ajuts es tramitarà en règim de concurrència competitiva, de
conformitat amb els criteris de valoració que determina aquesta convocatòria.
Per a l’avaluació es tindrà en compte exclusivament la documentació aportada a
la sol·licitud i, per tant, es prescindirà del tràmit d’audiència de conformitat amb
l’article 24.4 de la Llei 38/2003, general de subvencions, de 17 de novembre.
14. Termini de resolució
Sis mesos a comptar de l’endemà de la data de la publicació d’aquesta convocatòria. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimat
l’ajut sol·licitat.
15. Notificació de la resolució
La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al
tauler d’anuncis de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) del Departament
d’Economia i Coneixement (Via Laietana, 33, 6a planta, 08003, Barcelona). Per
tal de fer-ne difusió les resolucions es podran consultar al web de la Secretaria
d’Universitats i Recerca: http://www.gencat.cat/agaur.
La resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant el director general
de Recerca en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al
tauler d’anuncis de la Secretaria d’Universitats i Recerca, d’acord amb el preveuen
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, o directament
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al tauler d’anuncis de la Secretaria d’Universitats i
Recerca, de conformitat amb l’article 46 en relació amb l’article 10 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
D’acord amb l’article 18.3 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, les concessions de les subvencions es publicaran al DOGC, quan els
imports de les subvencions concedides, individualment considerades, siguin d’una
quantia superior als 3.000 euros.
Les subvencions que es puguin concedir no generen cap dret a la concessió d’altres
subvencions en exercicis futurs.
16. Pagament
S’efectuarà a la institució beneficiària amb personalitat jurídica on estiguin
adscrits els/les investigadors/es o altres persones responsables de l’actuació. Es
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tramitarà el pagament total de l’ajut a la bestreta en un sol lliurament un cop resolta
la convocatòria.
17. Obligacions de la institució beneficiària
El/La beneficiari/ària de la subvenció queda obligat/ada a:
a) Complir les condicions específiques d’aquestes bases i aquesta convocatòria.
b) Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i justificar-ho
de la forma i en el termini que s’estableix en a la base 17 d’aquesta Ordre.
c) Conservar els justificants originals i l’altra documentació relacionada amb la
subvenció atorgada durant un període mínim de 5 anys.
d) Proposar a l’òrgan competent qualsevol canvi que, d’acord amb la normativa
vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat.
Qualsevol canvi haurà de ser degudament autoritzat per l’òrgan concedent.
e) Comunicar a l’òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades
o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat
objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades,
a fi i efecte que se’n puguin avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació
s’ha d’efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de
l’aplicació donada als fons percebuts.
f) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i a les de control que els òrgans competents de l’Administració estimin oportunes, d’acord amb la legislació vigent.
g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la
subvenció en els termes que s’indiquin en la corresponent resolució.
h) Haurà de fer constar en qualsevol publicitat referida a l’activitat subvencionada
el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i
Coneixement.
i) Deixar constància de la percepció i aplicació de la subvenció en els llibres de
comptabilitat o en els llibres de registre que, si s’escau, hagi de portar el/la beneficiari/ària d’acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable.
j) Respectar les obligacions relatives a la subcontractació i a la naturalesa i
quantia de les despeses subvencionables de conformitat amb els articles 29 i 31
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i d’acord amb les
especificitats que s’estableixen a la present convocatòria
k) Complir amb el que estableix l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
18. Devolució a iniciativa del/de la perceptor/a
D’acord amb el que estableix l’article 90 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, els/les beneficiaris/àries
podran retornar voluntàriament, abans que finalitzi el període de justificació, l’excés
de finançament obtingut sobre el cost efectiu de l’activitat realitzada.
El mitjà per efectuar aquesta devolució serà la comunicació d’aquesta circumstància a l’òrgan gestor i l’ingrés de l’import al compte restringit d’ingressos de la
Generalitat de Catalunya.
19. Termini i forma de justificació
Caldrà remetre a la Direcció General de Recerca abans del 31 de gener de 2012
la documentació justificativa que s’especifica a continuació, presentada per l’investigador/ora responsable.
1. Les subvencions concedides a les universitats públiques, a la Universitat
Oberta de Catalunya i als centres de recerca dependents, promoguts o participats
majoritàriament per una administració pública es justificaran mitjançant:
a) Un informe-memòria de l’activitat realitzada, degudament signat.
b) Una certificació expedida pel/per la gerent de la universitat o pel/per la director/a del centre on s’expressi que la subvenció s’ha registrat en la comptabilitat
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de la universitat o del centre, que els fons percebuts s’han destinat a realitzar l’activitat per la qual varen ser concedits i que la documentació original acreditativa
de la despesa realitzada es troba a les dependències de la universitat o del centre, a
disposició del Departament d’Economia i Coneixement , de la Intervenció General
de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.
S’adjuntarà una relació detallada de les despeses de l’activitat, indicant les realitzades amb càrrec a aquesta subvenció, amb càrrec a fons propis o a càrrec d’altres
subvencions o recursos.
2. Les subvencions concedides a corporacions locals es justificaran mitjançant:
a) Un informe-memòria de l’activitat realitzada, degudament signat.
b) Una certificació expedida pel/per la secretari/ària interventor/a de la corporació
on s’expressi que l’import atorgat de la subvenció s’ha registrat en la comptabilitat
de la corporació; i que s’han efectuat despeses destinades a realitzar l’activitat per
a la qual varen ser concedides i que la documentació original acreditativa de la
despesa realitzada es troba a les dependències de la corporació local, a disposició
del Departament d’economia i coneixement , de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.
S’adjuntarà una relació detallada de les despeses de l’activitat, indicant les realitzades amb càrrec a aquesta subvenció, amb càrrec a fons propis o a càrrec d’altres
subvencions o recursos.
3. Els/Les altres beneficiaris/àries de les subvencions que no estiguin inclosos
en els apartats 1 i 2 d’aquesta base hauran de presentar:
a) Informe-memòria del responsable de l’actuació o del sol·licitant de la subvenció
conforme s’ha realitzat l’activitat, degudament signat.
b) Certificació feta pel responsable comptable de l’entitat beneficiaria on es faci
constar la relació detallada de les despeses de l’activitat realitzada amb càrrec a
aquesta subvenció, que la subvenció s’ha registrat a la comptabilitat de l’entitat i que
els fons percebuts s’han destinat a realitzar l’activitat per a la qual van ser concedits.
Quan l’activitat hagi estat finançada, a més de la subvenció, amb fons propis o altres
subvencions o recursos s’haurà d’especificar l’import, la procedència i l’aplicació
d’aquests altres fons a l’activitat subvencionada.
c) Els justificants originals de les despeses a càrrec de la subvenció, acompanyats
d’una relació numerada, d’acord amb els conceptes detallats al pressupost que va
adjuntar a la sol·licitud de subvenció. Dels justificants originals se’n quedarà còpia
autèntica la unitat responsable de la instrucció del procediment, un cop segellat
l’original on es farà constar l’òrgan que concedeix la subvenció, l’import d’aquesta
i/o el percentatge subvencionat.
d) Còpia compulsada de les tres ofertes sol·licitades per a la realització de les
despeses subvencionables superiors a 30.000 euros, en el cas d’obres, o a 12.000
euros, en el cas de subministraments de serveis i consultories i assistències tècniques,
juntament amb una memòria justificativa de l’elecció, de conformitat amb l’article
31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
20. Revocació
L’òrgan competent per a la revocació és el director general de Recerca.
Són causes de revocació de la subvenció:
a) L’incompliment de l’obligació de justificació.
b) L’incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció ha estat concedida,
totalment o parcialment, en haver destinat les quantitats rebudes a finalitats diferents.
c) L’obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides.
d) L’incompliment de les condicions imposades als/a les beneficiaris/àries amb
motiu de la concessió, incloent-hi l’obstrucció de les actuacions de control, o
e) La resistència a permetre-les de manera que s’impedeixi comprovar l’acreditació d’haver realitzat l’objecte de la subvenció.
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f) L’obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos que aïlladament o
conjuntament, superin el cost de l’activitat a desenvolupar pel/per la beneficiari/ària,
per l’excés obtingut, de conformitat amb la lletra e) de l’article 99.1 de la Llei de
finances públiques de Catalunya.
g) L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la normativa aplicable o en aquesta convocatòria.
Si l’òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació
o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d’alguna causa de revocació de la subvenció concedida hauran d’instar
l’inici del corresponent procediment, d’acord amb el que preveu la secció quarta del
capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya; o si aprecien algun motiu
d’infracció hauran d’instar l’inici del procediment sancionador, d’acord amb el que
preveu la secció cinquena de l’esmentat capítol 9 de la Llei de finances públiques de
Catalunya i el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, si la Intervenció General durant els controls que dugui a terme
es troba amb una conducta per part del subjecte controlat tendent a entorpir, dilatar
o impedir la seva actuació, proposarà a l’òrgan competent l’inici del procediment
de revocació i sancionador.
21. Renúncies
Les renúncies les ha de comunicar el/la beneficiari/ària mitjançant un escrit
motivat adreçat a l’òrgan competent per resoldre la convocatòria.
22. Responsabilitats
El Departament d’Economia i Coneixement no assumeix cap responsabilitat per
l’actuació del/de la beneficiari/ària ni pels danys i perjudicis que puguin sobrevenirli durant el període de realització de l’activitat subvencionada, ni tampoc pels que
pugui ocasionar a tercers.
23. Normativa d’aplicació
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació els preceptes continguts al capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya en tot
allò que no s’oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions en els seus aspectes bàsics; el Reglament de la Llei general
de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques
de Catalunya, així com el que disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya del present exercici i la resta de la normativa aplicable.
(11.132.104)
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