
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ ECO/1427/2014, de 10 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la
convocatòria dels Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ).

És aplicable el que disposen el capítol ix del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les
transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

La Llei 29/2010, del 3 d’agost, regula l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

El Decret 232/2013, de 15 d’octubre, crea la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i en regula el
funcionament, així com el del Registre electrònic i el Tauler electrònic.

El Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració
de la Generalitat de Catalunya estableix, en la disposició addicional sisena, que les subvencions i els ajuts
econòmics es poden tramitar electrònicament, d’acord amb el que disposa el Decret esmentat, quan així ho
prevegi la resolució de la convocatòria.

L’Ordre del Departament d’Economia i Coneixement (DEC) d’1 d’octubre de 1997 regula la tramitació, la
justificació i el control d’ajuts i subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997).

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les bases generals que han de
regir la concessió de beques i ajuts convocats per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR).

L’article 11 dels Estatuts de l’AGAUR, aprovats pel Decret 168/2002, d’11 de juny, del Govern de la Generalitat
de Catalunya, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions,
així com resoldre-les. Aquestes facultats s’han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o la
presidenta de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca (CEAR).

Per tot això,

Resolc:

Article 1

Aprovar les bases reguladores i obrir la convocatòria dels Premis Recerca Jove per fomentar l’esperit científic
del jovent (PRJ), les condicions dels quals figuren a l’annex d’aquesta Resolució.

Article 2

Aquesta convocatòria la financen la Direcció General de Recerca (DGR) del Departament d’Economia i
Coneixement (DEC), amb 77.500 (setanta-set mil cinc-cents) euros; l’Institut Català de les Dones (ICD), amb
3.250 (tres mil dos-cents cinquanta) euros, i la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i
Família, amb 750 (set-cents cinquanta) euros. L’import global és de 81.500 (vuitanta-un mil cinc-cents) euros,
els quals són a càrrec de les partides pressupostàries 480.0001 i 483.0001 del pressupost de l’AGAUR per a
l’any 2014.

La concessió dels premis queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per
finançar les obligacions derivades de les concessions d’ajuts en l’exercici pressupostari corresponent. Aquesta
dotació màxima es pot ampliar en funció de les dotacions pressupostàries que es puguin aportar abans de la
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resolució d’adjudicació dels premis, sense necessitat de publicar-ne una nova convocatòria.

La subvenció es podrà reduir totalment o parcialment abans no se’n dicti la resolució definitiva, com a
conseqüència de les restriccions que deriven del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

Disposició final

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant el president o la presidenta de la CEAR, per delegació del Consell de Direcció de l’AGAUR, en
el termini d’un mes des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o bé un
recurs contenciós administratiu interposat directament davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en el termini de dos mesos des de la publicació al DOGC, de conformitat 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, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8, 14 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 10 de juny de 2014

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC de 27.1.2003)

Josep M. Martorell i Rodon

President de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca

Annex

Preàmbul

El foment de l’esperit científic del jovent ha estat sempre un dels objectius de la política de recerca de la
Generalitat de Catalunya i, durant els propers anys, es consolidarà com una línia d’actuació aferrada a una
història de més de 25 anys i, alhora, promotora de canvi i d’innovació. En aquest context es publica la
convocatòria dels PRJ, els Premis Recerca Jove. Per cinquè any consecutiu es torna a incloure el reconeixement
per al millor treball sobre les dones i les seves aportacions, el premi Reginó, iniciativa que s’ha desenvolupat
conjuntament amb l’Institut Català de les Dones (ICD). A més, per segon any consecutiu, es torna a incloure el
premi Ramon Faus i Esteve per al millor treball de recerca sobre el tema de la família, en col·laboració amb el
Departament de Benestar Social i Família.

La ciència, la tecnologia i la innovació formen part de la nostra quotidianitat. Estan més presents que mai a la
societat, i això és conseqüència del fet que es tracta d’elements vitals per afrontar reptes a les llars, a les
escoles, a les empreses, a les ciutats, etc. Els reptes sobre persones i societat, ambientals i d’entorn, científics,
productius i organitzatius han de ser compartits des del primer moment per les persones que s’inicien en la
recerca i que poden aportar la seva creativitat, emprenedoria i capacitat de pensament per anar cercant, en un
marc temporal ampli, les solucions adequades per a cada cas. Des de la perspectiva pública, les polítiques de
socialització d’R+D+I comporten un treball conjunt entre els agents del sistema. El Govern de la Generalitat de
Catalunya ha d’actuar com a catalitzador, unint els esforços dels diferents actors implicats per maximitzar els
beneficis d’una estratègia compartida i d’una acció conjunta.

 

—1 Objecte

Atorgar premis amb l’objectiu de recompensar l’esforç de l’alumnat de segon cicle d’educació secundària
obligatòria (ESO) i de l’alumnat d’educació postobligatòria (batxillerats i cicles formatius de grau mitjà i
superior) que, sota la tutela del professorat, duguin a terme un treball de recerca en llengua catalana que els
permeti aplicar els coneixements propis del seu curs al desenvolupament i la interpretació de projectes de
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recerca. Així mateix, es premia l’esforç dels centres d’educació secundària per fomentar la participació dels
tutors i les tutores i de l’alumnat en aquesta convocatòria.

Els treballs poden ser de tipus experimental o teòric, en el sentit de fomentar la creativitat científica i l’esperit
de recerca en qualsevol dels àmbits del coneixement.

Per cinquè any consecutiu i, amb l’objectiu de fomentar l’interès per la recerca en relació amb les dones i les
seves aportacions a la societat, el premi Reginó reconeixerà el millor treball de recerca en aquest àmbit i el
centre d’educació secundària que hagi destacat per haver impulsat l’interès en aquesta temàtica. Per això els
treballs que temàticament tractin qüestions relacionades amb les aportacions de les dones, la perspectiva de
gènere, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones o altres temes relacionats podran optar al premi Reginó.

A més, enguany, i per segon any, es torna a incloure en aquesta convocatòria, amb l’objectiu de fomentar
l’interès per la recerca en temes relacionats amb la família, el premi Ramon Faus i Esteve, que reconeixerà el
millor treball de recerca en aquest àmbit. Per això, els treballs que temàticament tractin qüestions relacionades
amb la família, especialment aquells referits a relacions entre generacions en el si de la família, l’oci en família
o altres temes associats, i que puguin ser tractats en els treballs de recerca d’alumnes d’ensenyament
secundari, podran optar al premi Ramon Faus i Esteve.

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden beneficiar-se d’aquests premis els autors i les autores dels millors treballs de recerca elaborats
individualment o per un equip preferentment reduït (en cap cas superior a cinc persones) d’alumnat d’educació
secundària de 14 a 23 anys d’edat, i que cursin estudis a partir del segon cicle d’ESO, batxillerat o cicles
formatius de grau mitjà i superior.

També poden beneficiar-se d’aquests premis els centres, d’acord amb el que determinen aquestes bases.

2.2 El nombre total màxim de treballs que pot presentar cada centre és de deu per a tots els nivells d’educació
secundària.

2.3 Pel que fa als treballs duts a terme dins del crèdit obligatori de segon de batxillerat, cada centre n’ha de
fer, si escau, una selecció i pot presentar als premis un màxim de:

a) Dos treballs en el cas dels centres amb un nombre total màxim de cent alumnes

matriculats per al curs 2013-2014 en aquest nivell educatiu.

b) Tres treballs en el cas dels centres amb un nombre total de més de cent alumnes matriculats per al curs
2013-2014 en aquest nivell educatiu.

2.4 En el cas dels treballs que formin part d’un mateix treball de recerca, però que s’hagin presentat de
manera separada, el jurat podrà valorar, quan el total d’autors o d’autores sigui superior a cinc, si aquest fet
implica un incompliment d’aquesta base.

2.5 Aquesta convocatòria, a partir dels punts anteriors d’aquesta base, i per promoure la recerca en nivells
d’educació secundària no obligatòria, preveu dues modalitats:

a) Els treballs presentats per alumnat de segon cicle d’ESO.

b) Els treballs presentats per alumnat d’educació secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius de
grau mitjà i superior).

 

—3 Període

Els treballs s’han d’elaborar durant el curs acadèmic 2013-2014.

 

—4 Quantia

4.1 Es concedeix un màxim de setanta-dos premis, de 750,00 (set-cents cinquanta) euros cada un, als millors
treballs presentats, tenint en compte les característiques esmentades a la base 8 i, en especial, l’esforç de les
persones participants en relació amb el seu curs o nivell. D’entre els treballs premiats es podrà acordar l’edició
d’una de les obres.
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4.2 A més, es concedeix un màxim d’onze premis entre els centres participants, que consisteixen en una
dotació de 2.500,00 (dos mil cinc-cents) euros per a cada centre guardonat, que s’ha de destinar a l’adquisició
de llibres i publicacions per a la biblioteca o d’equipament cientificodocent per al centre.

—5 Sol·licituds i documentació

5.1 La sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat, l’ha de formalitzar la persona sol·licitant, autora del
treball, d’acord amb el que preveuen els paràgrafs següents.

5.2 Presentació de les sol·licituds.

5.2.1 Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la
seu corporativa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web <http://www.gencat.cat/ovt>.

Un cop s’ha emplenat la sol·licitud, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels
sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya,
pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida.

En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d’identificació dels acceptats per la seu electrònica,
un cop emplenada la sol·licitud de manera electrònica, podrà completar el procés de presentació de la
sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida. En aquest darrer cas, l’AGAUR comprovarà a
través de la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) les dades identificatives del persona
sol·licitant. En cas que aquesta comprovació no sigui possible, es requerirà a la persona sol·licitant que presenti
la documentació identificativa corresponent.

5.2.2 En ambdós casos, el registre electrònic corporatiu de la Generalitat de Catalunya S@rCat emet de
manera automàtica el rebut de presentació corresponent, que consisteix en una còpia autenticada de l’escrit, la
sol·licitud o la comunicació de què es tracti, i hi inclou la data i l’hora de presentació i el número de registre
d’entrada.

5.2.3 D’acord amb el que estableix l’article 3.9 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura
electrònica, l’AGAUR reconeix la validesa i l’eficàcia de les sol·licituds presentades per via electrònica sempre
que es compleixi el mecanisme d’acreditació de la identitat de la persona sol·licitant.

5.2.4 En tot cas, és aplicable el que estableix 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.

5.2.5 L’imprès normalitzat de sol·licitud als premis ha d’incloure:

a) El formulari

b) El treball de recerca

c) Les autoritzacions pertinents (autorització del centre i autorització del tutor/a legal en cas de menors).

Per tant, les persones sol·licitants autores dels treballs han d’emplenar el formulari de dades a través de l’OVT
i, posteriorment, annexar-hi el treball de recerca i l’autorització del centre i/o del tutor/a legal, això darrer
només en el cas dels menors.

Finalment, de manera excepcional, i només si és necessari per a la comprensió, es pot incloure material
complementari al treball de recerca. Per tant, en cap cas no és obligatori.

La manera de fer arribar el material complementari afegeix un pas més al tràmit. Les sol·licituds que presentin
material complementari, un cop hagin tramitat la sol·licitud electrònicament a l’OVT, hauran de fer arribar al
registre de l’AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) un CD/DVD que contingui el material
complementari en format preferiblement PDF i acompanyat de la impressió en paper del document de
justificant de recepció de la sol·licitud que es genera amb la tramitació prèvia de la sol·licitud via electrònica.

L’incompliment de qualsevol dels requisits que estableix aquesta base en relació amb els suports i els formats
de presentació suposa l’exclusió de la sol·licitud de la convocatòria.

5.2.6 És molt important que es considerin les indicacions que es donen a continuació:

a) Formulari

El model normalitzat de formulari es pot trobar a la pàgina web de l’AGAUR (<www.gencat.cat/agaur>), que
condueix a l’OVT. El formulari consta de l’apartat de dades de l’alumne/a sol·licitant o responsable del grup;
dades dels altres participants en el treball, si escau; dades del centre; dades del treball; professorat que ha
guiat el treball; àrea de coneixement en què s’avalua el treball; detall de si s’ha presentat a altres entitats;
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resum del treball en català i en anglès, i els objectius, la metodologia i les conclusions revisats pel tutor o la
tutora del treball.

b) Treball de recerca

El treball ha d’ocupar un màxim de setanta-cinc pàgines, i ha de ser en llengua catalana.

Si escau, s’ha de justificar explícitament en el treball el compliment de la normativa vigent en matèria
d’experimentació animal.

D’aquest treball, només se n’ha de presentar una còpia electrònica en suport PDF no superior a 3 MB, que s’ha
d’annexar al formulari de sol·licitud. No s’ha de presentar el treball de recerca en format paper.

En termes generals, tots els treballs han d’incloure els punts següents:

resum del treball

introducció i antecedents

objectius

resultats

conclusions

bibliografia

c) Autoritzacions

Autorització del centre i autorització del tutor/a legal, si s’és menor d’edat.

El model d’autorització del centre estarà disponible a la web juntament amb el formulari. S’ha de descarregar,
emplenar, signar i escanejar per annexar-lo al formulari.

El model d’autorització del tutor/a legal estarà disponible a la web juntament amb el formulari. S’ha de
descarregar, emplenar, signar i escanejar per annexar-lo al formulari, però només caldrà adjuntar-lo quan la
persona sol·licitant, autor/a del treball, o algun dels autors/ores del treball, si és en grup, sigui menor d’edat.

En qualsevol cas, els arxius PDF de l’autorització del centre i/o d’autorització per ser menor d’edat que s’han
d’annexar al formulari de sol·licitud no poden ser superiors a 512 kB per arxiu.

5.2.7 Si cal esmenar la sol·licitud, la notificació a la persona interessada es farà mitjançant la publicació al
tauler d’anuncis de l’AGAUR d’una diligència del director executiu o la directora executiva amb la relació de la
documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar. A la diligència s’indicaran els motius de
l’esmena i hi constarà que, en cas que no s’esmeni la sol·licitud pel que fa a la documentació bàsica en el
termini de deu dies comptadors des de l’endemà de la publicació de la diligència al tauler d’anuncis de l’AGAUR,
s’entendrà que les persones sol·licitants desisteixen de la sol·licitud, d’acord amb el que disposa l’article 71 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. Per fer-ne una difusió més àmplia, i amb finalitats informatives, es podrà consultar el
contingut d’aquesta diligència a la pàgina web de l’AGAUR.

L’AGAUR podrà requerir en qualsevol moment de la tramitació del premi la documentació que consideri
necessària per tal d’acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquesta convocatòria. La no-aportació
de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegació del premi.

5.3 La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització a l’AGAUR per obtenir i contrastar les dades
necessàries de la persona sol·licitant amb els organismes públics, les universitats o el centre d’estudis que
correspongui en cada cas i, en especial, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) o qualsevol
altra administració, amb l’objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria.

En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es podran requerir els
documents a la persona sol·licitant.

 

—6 Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’AGAUR, amb
l’objectiu de gestionar i de resoldre la concessió de l’ajut, de conformitat amb el que s’exposa en aquesta
convocatòria. Aquesta gestió, en ocasions, pot comportar la cessió de determinades dades facilitades a terceres
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entitats de l’àmbit públic o privat, atès que la intervenció d’aquestes en el decurs del procés de gestió de l’ajut
pot ser necessària perquè es resolgui correctament o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei.
També es poden arribar a facilitar dades a altres òrgans de l’Administració amb competència en matèria de
gestió d’ajuts.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de
les seves dades adreçant-se per escrit al registre de l’AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010
Barcelona) o a l’adreça electrònica <lopd@agaur.gencat.cat>. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el
correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

—7 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i fins
al 22 de setembre de 2014.

—8 Avaluació i selecció

8.1 D’acord amb els mecanismes establerts en el marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya (PRI) vigent,
els treballs els avaluaran òrgans externs i experts, i es tindran en compte els criteris i les puntuacions següents
per a ambdues modalitats (valoració de l’1 al 100):

a) L’originalitat i l’interès del tema (20/100).

b) El caràcter interdisciplinari del treball (10/100).

c) La correcció metodològica i el rigor científic de les conclusions (25/100).

d) La qualitat lingüística i la presentació general del treball i del resum (15/100).

e) Es valoraran més els treballs d’aplicacions de tècniques de recerca en àmbits i objectius assolibles per
alumnat d’aquests nivells i sobre els quals puguin fer aportacions pròpies que no pas l’intent d’abastar temes
massa generals o complexos, sobre els quals únicament puguin fer reculls o recensions de teories o
experimentacions ja fetes, o en els quals la intervenció del tutor o la tutora hagi excedit la funció d’estimulació
i orientació de la tasca pròpia dels autors o les autores (15/100).

f) Es valoraran més els treballs que hagin suposat un esforç suplementari en la tasca habitual de les matèries,
els crèdits o les àrees del curs acadèmic (10/100).

g) La utilització de noves tecnologies, si escau (5/100).

A més, el jurat podrà acordar, d’entre els treballs millor puntuats, l’edició d’una de les obres.

8.2 El jurat, d’acord amb el que preveuen el PRI vigent i les bases generals de l’AGAUR, té el suport
d’especialistes i pedagogs i pedagogues per seleccionar els treballs presentats.

8.3 Els criteris per atorgar el premi als centres són els següents:

a) Historial de participació del centre: es valorarà el nombre de treballs presentats i premiats que ha tingut el
centre entre el 2005 i l’edició de l’any anterior.

b) Participació a la convocatòria vigent: es valorarà el nombre de treballs presentats, la mitjana de les notes
d’avaluació obtingudes dels treballs presentats i l’increment de sol·licituds presentades pel centre respecte a
l’edició de l’any anterior.

No optaran al premi els centres que hagin estat guardonats a la convocatòria anterior.

El jurat, per reconèixer l’esforç dels centres, pot donar prioritat en la selecció a aquells que presentin treballs
de qualitat en aquesta convocatòria per primera o segona vegada, i també pot reconèixer l’esforç dels centres
en la presentació de treballs de recerca d’alumnat de cursos diferents a segon de batxillerat.

El jurat, si ho considera necessari, podrà entrevistar els tutors o les tutores o els autors o autores dels treballs.

Tenint en compte els criteris previstos en aquesta base, el jurat fixarà la nota de tall mínima per accedir als
premis.

8.4 El jurat està format per:
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a) El director o la directora general de Recerca o la persona en qui delegui, que actua com a president o
presidenta del jurat i que nomenarà les persones que actuaran de vocals.

b) Una persona vocal designada per l’Institut Català de les Dones.

c) Una persona vocal designada pel Departament de Benestar Social i Família.

d) Una persona vocal designada per la Direcció General de Recerca.

e) Una persona vocal designada per l’Institut d’Estudis Catalans.

f) Una persona vocal designada pel Departament d’Ensenyament.

g) Una persona vocal designada per la Direcció General de Joventut.

h) El director executiu o la directora executiva de l’AGAUR o la persona en qui delegui, que actua com a
secretari o secretària del jurat, amb veu però sense vot.

L’AGAUR vetllarà per la paritat de gènere del jurat.

 

—9 Unitat competent per a la gestió

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

 

—10 Òrgan competent per a la resolució

El Consell de Direcció de l’AGAUR i, per delegació, la CEAR o la persona que n’ocupi la presidència, segons
l’Acord del Consell de Direcció de data 5 de desembre de 2002.

 

—11 Procediment de concessió

La concessió dels ajuts es tramita en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de
valoració que determina aquesta convocatòria.

 

—12 Termini de resolució

El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos comptadors des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l’ajut sol·licitat
s’entendrà desestimat per silenci.

 

—13 Notificació de la resolució

La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR.
Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es pot consultar el resultat de la resolució a la pàgina web
de l’AGAUR (<http://www.gencat.cat/agaur>) i a la de la Secretaria d’Universitats i Recerca
(<www.gencat.cat/universitatsirecerca>). La resolució indicarà els recursos que es poden interposar.

 

—14 Pagament

El pagament dels premis als centres s’efectuarà a favor del centre premiat i el pagament dels treballs premiats,
a favor de les persones sol·licitants autors o autores dels treballs un cop resolta la convocatòria i acceptat el
premi. A aquest efecte, cal emplenar el model normalitzat corresponent amb les dades necessàries per al
pagament, que recollirà, així mateix, les declaracions responsables que corresponguin.

En els casos en què hi participi més d’un autor o autora, el pagament es dividirà proporcionalment entre el
nombre d’autors.

 

—15 Termini i procediment de justificació
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15.1 Els centres guardonats amb els premis previstos a la base 4.2 hauran de justificar la despesa en
l’adquisició dels llibres i les publicacions o l’equipament cientificodocent destinats al centre, i acreditar-la com a
màxim el 30 d’octubre de 2015 mitjançant els models normalitzats per justificar la despesa.

15.2 La documentació justificativa que cal aportar és la següent:

Una justificació de la destinació de l’import del premi. La despesa d’aquest import s’ha d’haver efectuat entre el
gener i el setembre de 2015.

La documentació justificativa s’ha de presentar al registre de l’AGAUR, o d’acord amb el que preveu l’article
38.4 de la Llei 30/1990, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

15.3 El model normalitzat de justificació es pot obtenir a les dependències de l’AGAUR (passeig de Lluís
Companys, 23, 08010 Barcelona), i a la seva pàgina web (<http://www.gencat.cat/agaur>).

 

—16 Autoria dels treballs i drets de propietat intel·lectual

Els autors i les autores conservaran la propietat dels treballs que presentin en aquest concurs.

Pel que fa als treballs premiats, l’acceptació del premi implica l’autorització de la persona autora a l’AGAUR i a
la Generalitat de Catalunya per a la comunicació pública del treball premiat i per a l’edició gratuïta en el format
establert en aquestes bases reguladores. No obstant això, en aquest darrer cas, s’haurà de formalitzar, si
escau, el document corresponent, d’acord amb la normativa vigent.

La cessió dels drets d’explotació no és exclusiva: l’autor o autora de l’obra pot explotar-la o cedir-la a tercers,
sempre que faci constar que ha rebut un PRJ.

Així mateix, el fet de participar en aquesta convocatòria implica que les persones beneficiàries dels ajuts
consenten tàcitament que el treball presentat segons el format establert a la base 5 d’aquesta convocatòria
s’introdueixi en el dipòsit digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC),
d’acord amb els termes especificats a la llicència Creative Commons de reconeixement no comercial i sense
obra derivada (<http://es.creativecommons.org>). Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i
comunicar públicament l’obra sempre que se n’esmenti l’autoria original i la institució que l’empara i no se’n
faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per obra derivada s’entén el document que s’ha editat,
traduït, combinat amb materials de tercers, canviat de format o modificat de qualsevol altra manera.

També es podrà fer difusió dels treballs premiats a través del portal de divulgació científica “Recerca en Acció” i
sol·licitar la col·laboració de les persones premiades o dels centres per portar a terme aquestes actuacions.

 

—17 Comprovació i control

17.1 L’AGAUR és l’encarregada de comprovar que es compleixen les bases reguladores aprovades per aquesta
Resolució i la resta de normativa aplicable. L’AGAUR pot revisar les subvencions ja concedides, en especial pot
modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres
ajuts.

17.2 Les entitats i les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents requereixin, d’acord amb la
normativa de la Generalitat de Catalunya en matèria de subvencions.

 

—18 Revocació

18.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió del premi l’ha d’autoritzar prèviament l’òrgan
corresponent.

18.2 L’incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions establerts en aquesta convocatòria i en la
resta de normativa aplicable dóna lloc a l’obertura d’un expedient per incompliment, la resolució del qual pot
determinar la revocació total o parcial del premi i l’obligació de retornar la quantitat corresponent.

—19 Normativa aplicable
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Tot el que no preveu aquesta convocatòria es regeix per les bases generals de l’AGAUR vigents i per la resta de
normativa aplicable. Així mateix, els treballs que desenvolupin activitats d’experimentació animal s’han
d’adequar a la normativa de protecció animal i a la resta de normativa aplicable.

(14.168.064)
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