
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/1620/2021, de 14 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la
concessió d'ajuts a projectes de recerca en matèria d'afers religiosos (ref. BDNS 566367).

Ateses les bases que han de regir la concessió d'ajuts a projectes de recerca en matèria d'afers religiosos del
Departament de Justícia (ORDRE JUS/221/2020, de 18 de desembre, DOGC núm. 8302, de 23.12.2020);

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per
regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la
documentació públiques;

D'acord amb el que disposen el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (TRLFPC),
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de 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, general de subvencions;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Resolc:

 

−1 Obrir la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per al 2021 per als projectes de recerca que preveu
l'Ordre JUS/221/2020, de 18 de desembre, que aprova les bases que són d'aplicació.

 

−2 El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que
l'acompanyen, és de quinze dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria. A
l'efecte del còmput del termini fixat, la presentació en un dia inhàbil s'entén efectuada la primera hora del
primer dia hàbil següent.

 

−3 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts s'han de dur a terme
exclusivament per via electrònica mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. El formulari de
sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya i al web del
Departament de Justícia (Afers Religiosos).

 

−4 L'àmbit temporal d'execució dels projectes de recerca s'inicia l'endemà de la notificació de la resolució de
concessió de la subvenció i finalitza el 31 d'octubre de 2022.

 

−5 L'import màxim total que es destina a aquests ajuts és de 40.000,00 euros i va a càrrec de les partides
dels pressupostos de la Generalitat dels exercicis 2021 (24.000,00 euros) i 2022 (16.000,00 euros), i està
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió i d'acord
amb la distribució inicial següent:

 

Aplicació pressupostària Total 2021 2022

A universitats públiques

D/449000100/3240/0000

16.600,00 € 9.960,00 € 6.640,00 €

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8421 - 31.5.20211/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21147041-2021



A fundacions

D/481000100/3240/0000

11.720,00 € 7.040,00 € 4.680,00 €

A altres institucions sense fi de lucre

D/482000100/3240/0000

11.680,00 € 7.000,00 € 4.680,00 €

Total 40.000,00 € 24.000,00 € 16.000,00 €

L'import de l'ajut per a cada projecte de recerca en aquesta convocatòria serà d'entre vuit mil euros (8.000,00
€) i deu mil euros (10.000,00 €). L'ajut al projecte de recerca és una quantitat fixa entre aquests límits,
excepte quan la quantitat sol·licitada sigui inferior, i està determinat pel nombre de beneficiaris.

Les dotacions establertes a les posicions pressupostàries esmentades es poden modificar d'acord amb la
normativa vigent. Si es produeix un excedent de crèdit en una de les posicions pressupostàries, aquest
excedent es pot transferir automàticament a l'altra per cobrir-ne un possible dèficit, a proposta de la comissió
de valoració.

D'acord amb les bases, en aquesta convocatòria es consideren subvencionables els projectes de recerca que
versin sobre algun dels temes inclosos en els àmbits de recerca que s'indiquen a continuació:

a) L'impacte de la COVID19 en el fet religiós.

b) El diàleg interreligiós com a eina d'intervenció en l'àmbit educatiu no formal.

c) Religió i perspectiva de gènere.

d) Participació de les comunitats religioses en una cultura pública comuna.

e) Religió i mitjans de comunicació.

f) Gestió pública del dret a la llibertat religiosa.

g) El dret a la llibertat religiosa: ciutadania, convivència i pluralisme.

h) Religió, democràcia i actitud davant les minories.

Són prioritaris els projectes relacionats amb els apartats a), b), c) i d).

L'equip de recerca ha de tenir la composició següent:

a) Un mínim de quatre investigadors (dos que siguin doctors), dos dels quals, com a mínim, han de tenir
dedicació completa al projecte i han d'estar vinculats estatutàriament o contractualment a la plantilla
universitària o del centre de recerca. Una d'aquestes dues persones ha d'assumir la responsabilitat del projecte
i pot actuar en nom i representació de l'entitat beneficiària. Les persones amb contractes ICREA, Ramón y
Cajal o altres contractes postdoctorals, amb una durada mínima de dos anys, computen com a membres de
l'equip de recerca amb vinculació permanent.

b) La resta de l'equip pot tenir la composició següent: personal vinculat contractualment o estatutàriament als
beneficiaris, becaris, personal contractat predoctoral o postdoctoral amb credencial o personal tècnic de suport
a la recerca, que pot formar part de l'equip sempre que tingui un caràcter investigador.

 

−6 El crèdit inicial disponible de la convocatòria ordinària es pot ampliar en un cinc per cent de l'import amb
càrrec a les mateixes partides del pressupost de la Direcció General d'Afers Religiosos, d'acord amb la
normativa vigent. L'efectivitat d'aquest increment està condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el
moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

 

−7 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció d'aquesta convocatòria és la persona titular de la Sub-
direcció General d'Afers Religiosos. La resolució de la convocatòria correspon a la persona titular de la
Secretaria General del Departament de Justícia, per delegació de la consellera del Departament de Justícia,
d'acord amb la Resolució JUS/1040/2017, de 12 de maig (DOGC núm. 7371, de 17.5.2017).
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L'aprovació d'aquest acte implica l'autorització a les unitats administratives perquè comptabilitzin l'autorització
de la despesa en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT.

 

−8 El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència competitiva.

 

−9 El termini màxim per notificar i emetre la resolució és de sis mesos a comptar des de la data de publicació
de la convocatòria. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat una resolució expressa, la
sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 55.1a) de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

−10 La resolució es notifica a les persones interessades mitjançant la publicació al tauler electrònic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que puguin utilitzar
addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els
mateixos efectes.

 

−11 La resolució de concessió de les subvencions exhaureix la via administrativa i contra ella les entitats
interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Justícia, en el termini
d'un mes, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, en ambdós supòsits a comptar de
l'endemà de la publicació de la resolució al tauler electrònic.

 

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, les entitats interessades poden
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Justícia, en el termini d'un mes a comptar
de l'endemà de la publicació al DOGC, en els termes que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar, igualment, de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 14, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; o qualsevol altre recurs
que es consideri procedent.

 

Barcelona, 14 d'abril de 2021

 

Ester Capella i Farré

Consellera de Justícia

 

(21.147.041)
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