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ORDRE
PTO/495/2007, de 20 de desembre , sobre revisió de tarifes en els serveis regulars 
de transport de viatgers per carretera.

NÓctvkeng"6:"fg"nc"Nngk"3413;:9."fg"4:"fg"ocki."fg"tgiwncek„"fgn"vtcpurqtv"fg"xk-
atgers per carretera mitjançant vehicles de motor, preveu la revisió de les tarifes 
d’aplicació a les concessions de serveis regulars quan l’evolució dels costos hagi 
alterat l’equilibri econòmic del servei.

Gnu"kpetgogpvu"fg"equvqu"rtqfw•vu"gp"nÓgzrnqvcek„"fgnu"ugtxgku"r¿dnkeu"tgiwnctu"
de transport de viatgers per carretera fan necessària l’actualització de les tarifes 
d’aplicació als serveis esmentats.

Per tot això, a petició de la Federació Catalana d’Autotransport de Viatgers 
(FECAV) i ateses les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
transports,

ORDENO:

Article 1
Gnu"eqpeguukqpctku"fg"ugtxgku"r¿dnkeu"tgiwnctu"fg"vtcpurqtv"fg"xkcvigtu"rgt"ecttgvgtc"

dependents de la Generalitat de Catalunya podran incrementar les tarifes vigents 
de percepció en un 5,5 %.

Article 2
403" Ngu"gortgugu"swg"xwniwkp"uqnánkekvct"cwiogpvu"uwrgtkqtu"q"nÓcrnkecek„"rqp-

fgtcfc"fg"vctkhgu"rgt"c"nc"wvknkv¦cek„"fg"v‡vqnu"ownvkxkcvig."okvlcp›cpv"gn"rtqegfkogpv"
de revisió individualitzada, hauran de presentar a la Direcció General del Transport 
Terrestre una sol·licitud acompanyada de l’estudi econòmic de cada concessió per 
a la qual es demana l’augment i el quadre de descomposició de costos, que haurà 
d’ajustar-se al que estableix l’annex d’aquesta Ordre.

2.2 En el cas d’empreses que s’hagin acollit en anys anteriors al procediment de 
revisió individualitzada, la proposta de revisió s’efectuarà d’acord amb l’estructura 
dels costos de cada concessió determinada amb anterioritat.

Article 3
3.1 En les expedicions realitzades en dissabte, diumenge i altres dies que si-

guin festius en el conjunt del territori de Catalunya, es podrà percebre una tarifa 
complementària consistent en l’increment d’un 15% de les tarifes autoritzades amb 
caràcter general.
504" Pq"qduvcpv"ckz”."ngu"gortgugu"eqpeguukqp§tkgu"fg"ugtxgku"r¿dnkeu"tgiwnctu"

de transport de viatgers per carretera que disposen de tarifes aprovades per a les 
expedicions de dissabte, diumenge i altres dies festius, poden optar per la seva 
integració ponderada a la tarifa del servei, presentant la corresponent sol·licitud de 
revisió individualitzada en els termes que preveu l’article 2.1 d’aquesta Ordre.

Article 4
603" Gn"o‡pko"fg"rgtegrek„"swgfc"Ýzcv"gp"3.52"gwtqu."kpen”u"nÓkorquv"uqdtg"gn"

xcnqt"chgikv0"Ngu"gortgugu"eqpeguukqp§tkgu"swg"crnkswkp"cswguv"o‡pko"fg"rgtegrek„"
jcp"fg"rquct"c"fkurqukek„"fgnu"ugwu"wuwctku"v‡vqnu"ownvkxkcvig"rgt"c"wp"o§zko"fg"37"
xkcvigu."cod"wp"rgt‡qfg"o‡pko"fg"xcnkfguc"fÓwp"ogu"k"rgt"wp"korqtv"fÓ3.37"gwtqu"
per viatge.
604" Nc"swcpvkc"fgn"o‡pko"fg"rgtegrek„"Ýzcv"c"nÓcrctvcv"cpvgtkqt"fiu"crnkecdng"vcpv"

els dies feiners com dissabtes, diumenges i dies festius.
605" Pq"qduvcpv"gn"swg"fkurqugp"gnu"crctvcvu"cpvgtkqtu."swcp"gp"gn"ocvgkz"kvkpgtctk"

concorrin serveis urbans i interurbans de viatgers amb possibilitat de fer transport, 
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cvguc"nc"eqqtfkpcek„"pgeguu§tkc"fg"vqvu"gnu"ugtxgku."gn"o‡pko"fg"rgtegrek„"fgn"ugtxgk"
interurbà no podrà resultar inferior a la tarifa ordinària del servei urbà.

Article 5
Ngu"swcpvkvcvu"c"rgtegdtg"rgt"nÓgzefiu"fÓgswkrcvigu."rgnu"gpe§ttgeu"k"rgnu"rcswgvu"

seran de lliure determinació per part de les empreses concessionàries.

Article 6
Gnu"eqpeguukqpctku"jcp"fÓcfgswct"rgt"gzefiu"q"fghgevg"gn"rtgw"vqvcn"fgnu"v‡vqnu"fg"

transport, inclosos els impostos i cànons d’estació, de forma que en tot cas els dits 
rtgwu"ukiwkp"o¿nvkrngu"fg"ekpe"eflpvkou"fÓgwtq0

Article 7
Ngu"gortgugu"eqpeguukqp§tkgu"fg"ugtxgku"tgiwnctu"tguvgp"qdnkicfgu"c"hceknkvct"ecpxk"

gp"gnu"rcicogpvu"ghgevwcvu"cod"dkvnngvu"fg"Ýpu"c"42"gwtqu."k"rqfgp"pq"cfogvtg"c"nc"
utilització dels serveis als usuaris que pretenguin satisfer el preu del servei amb 
dkvnngvu"fÓkorqtv"uwrgtkqt."ugpu"rgtlwfkek"fg"ngu"pqtogu"gurge‡Ýswgu"guvcdngtvgu"gp"
àmbits on existeixi un sistema tarifari integrat.

Article 8
:03" Ngu"gortgugu"eqpeguukqp§tkgu"jcwtcp"fg"rtgugpvct."fcxcpv"gn"Ugtxgk"Vgttkvq-

rial de Ports i Transports que tingui la inspecció immediata del servei, per a la seva 
aprovació, els quadres de preus aplicables als diferents trajectes, amb indicació dels 
eqttgurqpgpvu"c"nÓgzefiu"fÓgswkrcvigu."cnu"gpe§ttgeu"k"cnu"rcswgvu"c"swfl"gu"tghgtgkz"
l’article anterior.

8.2 En els quadres de preus dels serveis que no hagin optat per la integració 
ponderada d’aquestes percepcions en els termes previstos a l’article 3.2 d’aquesta 
Qtftg."jcwtcp"fg"Ýiwtct"rgt"ugrctcv"gnu"rtgwu"eqttgurqpgpvu"cnu"fkgu"hgkpgtu"k"cnu"
dissabtes, els diumenges i els dies festius.
:05" Ckz‡"ocvgkz."gp"gnu"swcftgu"fg"rtgwu"eqttgurqpgpvu"c"ugtxgku"cnu"swcnu"

ukiwk"crnkecdng"gn"o‡pko"fg"rgtegrek„"rtgxkuv"gp"nÓctvkeng"603"fÓcswguvc"Qtftg"jcw-
tcp"fg"Ýiwtct"nc"oqfcnkvcv"k"ngu"ectcevgt‡uvkswgu"fgn"v‡vqn"ownvkxkcvig"eqttgurqpgpv0"
NÓcrtqxcek„"fgn"swcftg"fg"rtgwu"eqttgurqpgpv"tguvct§"eqpfkekqpcfc"c"nÓcetgfkvcek„"
del compliment d’aquest requisit.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els preus aplicables als serveis discrecionals amb reiteració d’itinerari i cobrament 
kpfkxkfwcn"swg"guvkiwkp"Ýzcvu"gp"dcug"c"wpc"vctkhc"rctv‡ekr"gortguc"jcwtcp"fg"ugt"
objecte de la corresponent actualització mitjançant l’aplicació de l’increment previst 
a l’article 1 de conformitat amb les regles previstes a aquesta Ordre.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els expedients de revisió de tarifes que en el moment d’entrada en vigor d’aquesta 
Ordre es trobin en tràmit es continuaran gestionant d’acord amb la disposició per 
la qual es va sol·licitar la revisió de tarifes individualitzada. A les tarifes que en 
resultin, se’ls aplicarà l’increment que es preveu en aquesta Ordre.

DISPOSICIÓ FINAL

Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fgn"Vtcpurqtv"Vgttguvtg"rqft§"fkevct"ngu"kpuvtweekqpu"swg"
calgui per al desplegament i l’aplicació d’aquesta Ordre, que entrarà en vigor l’en-
demà de la seva publicació al DOGC.
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Barcelona, 20 de desembre de 2007

JOAQUIM NADAL I FARRERAS

Eqpugnngt"fg"Rqn‡vkec"Vgttkvqtkcn"k"Qdtgu"R¿dnkswgu

ANNEX

CA=costos sense IVA.
TA=total anual (euros).
km=quilòmetre (euros./veh. km).

Clau de la concessió:

Títol de la concessió:

Titular:

—1 Estructura de costos de la concessió. Any 2007
CA Centres de cost TA km %
10 Personal de moviment (1):
33" Ectdwtcpvu"k"nwdtkÝecpvu<
12 Pneumàtics:
13 Assegurances dels vehicles:
14 Peatge d’autopistes:
15 Manteniment i reparacions (2):
16 Amortització de vehicles:
17 Suma de costos directes (3):
18 Costos d’estructura (4):
19 Cost de la concessió (5): 100

Pqvgu<
(1) Inclou retribucions i Seguretat Social a càrrec de l’empresa de conductors 

perceptors, conductors, cobradors i inspectors.
*4+" Kpenqw"gn"equv"fg"ngu"qrgtcekqpu"tgcnkv¦cfgu"hqtc"fg"nÓgortguc"k"vcodfi"gnu"equvqu"

de personal de taller propi i dels materials emprats.
(3) Suma dels centres de cost anteriors.
(4) Resta de costos no considerats anteriorment i imputables a la concessió: per-

uqpcn"kpfktgevg"*qÝekpgu."cwzknkctu."fktgeek„."gve0+."fgurgugu"igpgtcnu"k"coqtvkv¦cekqpu"
d’instal·lacions i immobles.

(5) Suma dels costos directes i dels d’estructura.

—2 Dades de trànsit de 2007
20 Quilometratge anual (vehicles-km/any)*.
43" Pqodtg"fg"xkcvigtu/mo1cp{."cod"vctkhc"swknqoflvtkec0
44" Pqodtg"fg"xkcvigtu"cod"o‡pko"fg"rgtegrek„0

—3 Cost unitari 2007
30 Cost quilomètric.

 Cost anual de la concessió (19)
 Quilometratge anual (20) = euros/veh.-km.

—4 Tarifa partícip empresa (amb dades de 2007)
40 Cost anual de la concessió (19).
63" DgpgÝek"kpfwuvtkcn"*o§zko"fgn"37'"uqdtg"gn"equv"cpwcn+0
42 Ingressos anuals accessoris de l’explotació (equipatges, encàrrecs, publi-

citat, etc.).
65" Kpitguuqu"cpwcnu"rgt"o‡pko"fg"rgtegrek„0
44 Costos a cobrir amb tarifa quilomètrica: (40+41)-(42+43).
67" EqgÝekgpv"fkgu"hguvkwu"k"fkuucdvg<"*o-3.37r+1322,0
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68" Vctkhc"rctv‡ekr"gortguc"fkc"hgkpgt<

(44)

(21) x (45)

(*) m=proporció de trànsit en feiners (percentatges de viatgers-km).
p=proporció (%) de trànsit de festius (percentatge de viatgers-km).
m+p=100%.
Aquelles empreses que sol·licitin l’aplicació ponderada de tarifes per a la utilització 

fg"v‡vqnu"ownvkxkcvig"jcwtcp"fg"rtgugpvct"c"ofiu"c"ofiu<
Pqodtg"fg"xkcvigtu"cpwcnu"rgt"c"ecfc"tgeqttgiwv0
Ingressos totals de cada recorregut.
Pqodtg"fÓgzrgfkekqpu"cpwcnu0
Pqxc"vkrqnqikc"fg"v‡vqnu"rtqrqucfc0
Fguetkrek„"k"ectcevgt‡uvkswgu"fg"ecfc"v‡vqn0
Rtqrquvc"fg"rtgw"fg"xgpfc"cn"r¿dnke"fg"ecfc"v‡vqn"rtqrqucv0

(07.353.165)
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RESOLUCIÓ
PTO/3851/2007, de 20 de desembre, per la qual s’aprova la revisió anual de les tarifes 
i els peatges resultants de les autopistes C-31/C-32 Montgat - Mataró - Palafolls i 
C-33 Barcelona - Montmeló.

Mitjançant Decret 465/2004, de 28 de desembre, el Govern de la Generalitat va 
aprovar un nou sistema de revisió anual de les tarifes i peatges de les vies i autopistes 
de peatge de la seva titularitat.

De conformitat amb el procediment establert per l’esmentat Decret, en data 22 de 
novembre de 2007, Autopistas, Concesionaria Española, SA (ACESA), ha presentat 
la petició de revisió de tarifes i d’autorització dels peatges resultants de les autopistes 
C-31/C-32 Montgat - Mataró - Palafolls i C-33 Barcelona - Montmeló.

En conseqüència, atès el que disposen els articles 1,2 i 3 del Decret 465/2004, de 
28 de desembre, d’aprovació de diverses mesures en relació amb el règim de tarifes 
i peatges de les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya, vistes la sol·licitud presentada per ACESA, i la proposta de la Delegació 
del Govern a les Societats Concessionàries d’ Autopistes,

RESOLC:

—1 Aprovar les tarifes revisades de les autopistes C-31/C-32 Montgat - Mataró 
/"Rcnchqnnu"k"E/55"Dctegnqpc"/"Oqpvogn„."swg"Ýiwtgp"c"nÓcppgz"30

—2 Aprovar, amb validesa de les 0,00 hores del dia 1 de gener de 2008, les 
vctkhgu"dqpkÝecfgu"cttqfqpkfgu"k"gnu"rgcvigu"tguwnvcpvu"fÓcrnkecek„"c"ngu"cwvqrkuvgu"
E/531E/54"Oqpvicv"/"Ocvct„"/"Rcnchqnnu"k"E/55"Dctegnqpc"/"Oqpvogn„."swg"Ýiwtgp"
als annexos 2 i 3.

—3 ACESA ha d’informar als possibles usuaris, amb anterioritat a la data establerta 
en l’apartat anterior, dels nous peatges aprovats per aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 
338"k"339"fg"nc"Nngk"5213;;4."fg"48"fg"pqxgodtg."fg"tfliko"lwt‡fke"fg"ngu"cfokpku-
vtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."oqfkÝecfc"rgt"nc"Nngk"
613;;;."fcxcpv"fgn"eqpugnngt"fg"Rqn‡vkec"Vgttkvqtkcn"k"Qdtgu"R¿dnkswgu."gp"gn"vgtokpk"
fÓwp"ogu"eqorvcfqt"fgu"fg"nÓgpfgo§"fg"nc"pqvkÝecek„"q"rwdnkecek„"cn"FQIE="q"
dfi"gu"rqv"kpvgtrquct"tgewtu"eqpvgpek„u"cfokpkuvtcvkw."fg"eqphqtokvcv"cod"gn"swg"
rtgxgwgp"nÓctvkeng"338"fg"nc"Nngk"guogpvcfc"k"nÓctvkeng"47"fg"nc"Nngk"4;13;;:."fg"35"
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala 
Eqpvgpekquc"Cfokpkuvtcvkxc"fgn"Vtkdwpcn"Uwrgtkqt"fg"Lwuv‡ekc"fg"Ecvcnwp{c."gp"gn"
vgtokpk"fg"fqu"oguqu"eqorvcfqtu"fgu"fg"nÓgpfgo§"fg"nc"ugxc"pqvkÝecek„"q"rwdnk-
cació al DOGC, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que 
es consideri procedent.

Barcelona, 20 de desembre de 2007

JOAQUIM NADAL I FARRERAS

Eqpugnngt"fg"Rqn‡vkec"Vgttkvqtkcn
k"Qdtgu"R¿dnkswgu


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/3841/2007, de 18 de desembre, per la qual es declaren reservades les contractacions relatives als serveis d’informàtica i telecomunicacions necessaris per a la implantació d’un nou Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	DECRET
	279/2007, de 24 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de l’Agència Tributària de Catalunya.
	DECRET
	281/2007, de 24 de desembre, de reestructuració de la Direcció General de Tributs del Departament d’Economia i Finances.
	ORDRE
	ECF/496/2007, de 21 de desembre, d’inici de les activitats de l’Agència Tributària de Catalunya.
	ORDRE
	ECF/497/2007, de 21 de desembre, per la qual es desenvolupa l’estructura organitzativa de l’Agència Tributària de Catalunya.
	ORDRE
	ECF/498/2007, de 21 de desembre, per la qual es regula el règim d’adscripció del personal a l’Agència Tributària de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	ORDRE
	PTO/495/2007, de 20 de desembre , sobre revisió de tarifes en els serveis regulars de transport de viatgers per carretera.
	RESOLUCIÓ
	PTO/3851/2007, de 20 de desembre, per la qual s’aprova la revisió anual de les tarifes i els peatges resultants de les autopistes C-31/C-32 Montgat - Mataró - Palafolls i C-33 Barcelona - Montmeló.
	RESOLUCIÓ
	PTO/3852/2007, de 20 de desembre, per la qual s’aprova la revisió anual de les tarifes i els peatges resultants de l’autopista C-32 Pau Casals (Castelldefels - Sitges - el Vendrell).
	RESOLUCIÓ
	PTO/3853/2007, de 20 de desembre, per la qual s’aprova la revisió anual de les tarifes i els peatges resultants de l’autopista C-16 Montserrat (Sant Cugat - Terrassa - Manresa).
	RESOLUCIÓ
	PTO/3854/2007, de 20 de desembre, per la qual s’aprova la revisió anual de les tarifes i els peatges resultants de la C-16 Túnel del Cadí i els seus accessos.
	RESOLUCIÓ
	PTO/3855/2007, de 20 de desembre, per la qual s’aprova la revisió anual de les tarifes i els peatges resultants de la C-16 Túnel de Vallvidrera i els seus accessos.
	EDICTE
	de 19 de desembre de 2007, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi de l’Ametlla del Vallès.
	EDICTE
	de 19 de desembre de 2007, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi d’Aiguafreda.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	DECRET
	285/2007, de 24 de desembre, pel qual s’estableix el currículum i es regula la prova d’accés específica del títol de tècnic/tècnica d’esport en l’especialitat d’handbol.
	ORDRE
	EDU/490/2007, de 17 de desembre, per la qual es dóna publicitat del marc general que regirà en les convocatòries descentralitzades del Programa d’Aprenentatge Permanent de la Unió Europea, per al període 2007-2013, i s’obre la convocatòria corresponent al
	 període 2008-2010.
	ORDRE
	EDU/491/2007, de 14 de desembre, per la qual s’adapta el currículum del cicle de formació específica d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà d’ebenisteria artística al perfil professional de restauració d’ebenisteria artística.
	RESOLUCIÓ
	EDU/3845/2007, de 18 de desembre, per la qual es disposa el trasllat de domicili de l’institut d’educació secundària Vinyet, de Sitges.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	INSTITUT CATALÀ
	DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
	RESOLUCIÓ
	CMC/3844/2007, de 18 de desembre, per la qual es modifica la dotació pressupostària de la convocatòria de concessió de subvencions per a l’edició de la música en suport fonogràfic.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	DECRET
	286/2007, de 24 de desembre, pel qual es declara d’utilitat pública i d’execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Sant Martí de Riucorb.
	ORDRE
	AAR/487/2007, de 20 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a programes d’auditoria i assessorament de les explotacions d’oví i cabrum, i es convoquen els corresponents a l’any 2007.
	ORDRE
	AAR/492/2007, de 18 de desembre, per la qual s’incrementa la quantia de l’ajut de pagament únic i altres règims d’ajuts comunitaris en agricultura per a la campanya de comercialització 2007-2008, convocats per l’Ordre AAR/55/2007, de 16 de març.
	ORDRE
	AAR/493/2007, de 18 de desembre, per la qual s’incrementa la quantia dels ajuts destinats a l’execució de programes sanitaris, convocats per l’Ordre AAR/157/2007, de 17 de maig.
	ORDRE
	AAR/494/2007, de 19 de desembre, per la qual s’incrementa la quantia dels ajuts i es modifiquen les bases reguladores dels ajuts pluriennals per al foment de la modernització, la intercooperació i la concentració de les cooperatives i altres entitats asso
	ciatives agràries, convocats per l’Ordre AAR/320/2007, de 3 de setembre.
	ACORD
	GOV/157/2007, d’11 de desembre, pel qual es declara l’ocupació urgent dels béns afectats per l’expropiació de les obres dels projectes XR-05002.9 i G3/4/5/6-LE02-07 i s’atribueix a l’empresa pública Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA, la condició de benefi
	ciària de les expropiacions derivades de l’execució d’aquestes obres.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/3824/2007, de 27 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Sercon Servicios Controlados, SL, per als anys 2006 i 2007 (codi de conveni núm. 0809042).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3825/2007, de 21 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Miba Sinter Spain, SA, per als anys 2007 i 2008 (codi de conveni núm. 0803991).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3826/2007, de 21 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Figueras Internacional Seating, SA (centre de treball de Lliçà d’Amunt), per als anys 2007 i 2008 (codi de conveni núm. 08024
	61).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3827/2007, de 14 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa UTE Santa Coloma de Gramenet (servei de neteja viària i recollida d’escombraries de Santa Coloma de Gramenet) per als any
	s 2007-2012 (codi de conveni núm. 0800331).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3828/2007, de 16 d’octubre, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de l’Acord regulador de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Vidreres per als anys 2006-2007 (codi de conveni núm. 1701942).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3848/2007, de 19 de desembre, per la qual s’aprova el calendari dels períodes d’atenció al públic, els terminis d’admissió de sol·licituds per als diferents torns i temporades i els imports que els beneficiaris de les adjudicacions provisionals han d’
	abonar en concepte de reserva de plaça a les residències de temps lliure a Catalunya per al 2008.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	TRE/3843/2007, de 27 de desembre, per la qual s’obre convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes relatius al Programa d’escoles taller durant els anys 2008-2009.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	ORDRE
	IUE/488/2007, de 19 de desembre, de modificació de l’Ordre IUE/189/2007, de 29 de maig, de convocatòria per a la concessió d’incentius en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic i l’Ordre IUE/301/2007, de 9 d’agost, per la qual es modifica l’Ordre IUE
	/189/2007, de 29 de maig, de convocatòria per a la concessió d’incentius en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic, i es convoquen nous incentius.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	DECRET
	288/2007, de 24 de desembre, pel qual es prorroga la vigència del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007.
	ACORD
	GOV/154/2007, d’11 de desembre, sobre la declaració d’ocupació urgent dels béns i els drets afectats pel Projecte “Perllongació de la conducció Abrera - Fontsanta fins al Prat de Llobregat. Projecte de traçat de la xarxa en alta del Prat de Llobregat”.
	ACORD
	GOV/155/2007, d’11 de desembre, sobre la declaració d’ocupació urgent dels béns i els drets afectats pel Projecte de reposició de la derivació G de l’abastament del Ter.
	CONSELL DE L’AUDIOVISUAL
	DE CATALUNYA
	ACORD
	295/2007, de 19 de desembre, pel qual s’aprova la Instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en els mitjans de comunicació audiovisual.
	ACORD
	296/2007, de 19 de desembre, pel qual s’aprova la Instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre protecció de la infància i l’adolescència, senyalització orientativa i dret a la informació de les persones usuàries dels serveis de telev
	isió.
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	SINDICATURA DE Comptes
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la denominació de diversos llocs de treball.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/3842/2007, de 18 de desembre, per la qual s’aprova i es fa pública la part específica del temari de les proves selectives per a l’accés a la categoria de sotsinspector/a de l’escala executiva del cos de bombers de la Generalitat.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3846/2007, d’11 de desembre, per la qual es resol el concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball de bomber/a de primera de l’escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat (convocatòria de provisió núm. DGPEIS/01/
	2007).
	RESOLUCIÓ
	IRP/3849/2007, de 18 de desembre, per la qual es resol el concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball de sergent/a de l’escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat (convocatòria de provisió núm. DGPEIS/03/2007).
	RESOLUCIÓ
	IRP/3850/2007, de 21 de desembre, per la qual es resol el concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball de caporal/a de l’escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat (convocatòria de provisió núm. DGPEIS/02/2007).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	DECRET
	282/2007, de 24 de desembre, de cessament del senyor Josep Costa i Solà com a director del Programa per a la reforma de l’Administració Tributària de Catalunya.
	DECRET
	283/2007, de 24 de desembre, de nomenament del senyor Josep Costa i Solà com a director de l’Agència Tributària de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/3847/2007, de 19 de desembre, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (convocatòria de provisió núm. J
	U/CP004/2007).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/3833/2007, de 19 de novembre, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal de la categoria de tècnics especialistes en radiodiagnòstic per cobrir places vacants de la categoria professional de tècnics especialistes en radiodiagnòstic d
	e diversos hospitals corresponents a la convocatòria H.Barcelona-terd-2007.
	RESOLUCIÓ
	SLT/3834/2007, de 19 de novembre, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal de la categoria de llevador/a per cobrir places vacants de la categoria professional de llevador/a de diversos hospitals corresponents a la convocatòria H. Barc
	elona-llev-2007.
	RESOLUCIÓ
	SLT/3835/2007, de 19 de novembre, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal corresponent a la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional d’auxiliar d’infermeria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Hospital
	 Universitari de Bellvitge, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona i Hospital de Viladecans, pel sistema de concurs de mobilitat voluntària i de concurs oposició (convocatòria H.Barcelona-aux.inf-2007).
	RESOLUCIÓ
	SLT/3836/2007, de 19 de novembre, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal de la categoria de DUI/ATS per cobrir places vacants de la categoria professional de DUI/ATS de diversos hospitals corresponents a la convocatòria H.Barcelona-D
	UI/ATS-2007.
	RESOLUCIÓ
	SLT/3837/2007, de 19 de novembre, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal de la categoria de tècnics especialistes en anatomia patològica, corresponents a la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de tècni
	cs especialistes en anatomia patològica de diversos hospitals, pel sistema de concurs de mobilitat voluntària i de concurs oposició (convocatòria H.Barcelona-teap-2007).
	RESOLUCIÓ
	SLT/3838/2007, de 19 de novembre, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal de la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de fisioterapeuta de diversos hospitals, pel sistema de concurs de mobilitat voluntàri
	a i de concurs oposició (convocatòria H.Barcelona-fisio-2007).
	RESOLUCIÓ
	SLT/3839/2007, de 19 de novembre, per la qual es fa pública la relació nominal dels membres del tribunal de la categoria professional de tècnic especialista en laboratori de diversos hospitals corresponents a la convocatòria H.Barcelona-tel-2007.
	RESOLUCIÓ
	SLT/3840/2007, de 19 de novembre, per la qual es fa pública la composició nominal dels membres del tribunal de la categoria professional de tècnic especialista en radioteràpia corresponent a la convocatòria H.Barcelona-tert-2007.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	DECRET
	287/2007, de 24 de desembre, de canvi de vocal del Comitè Executiu del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	RESOLUCIÓ
	de 20 de desembre de 2007, de convocatòria de concurs de nou ingrés per a la provisió de vuit places en règim de contractació laboral indefinida (Núm. de registre de la convocatòria L12/2007).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	PRE/3856/2007, de 19 de desembre, per la qual es modifica el termini d’execució de l’Anunci de licitació d’un contracte de consultoria i assistència (exp. núm. 2007127) (DOGC núm. 5001, de 5.11.2007).
	EDICTE
	de 21 de desembre de 2007, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret d’eliminació de tràmits i simplificació de procediments per a facilitar l’activitat econòmica.
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques les adjudicacions definitives dels contractes del primer semestre de l’any 2007.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	eNTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES
	DE LA GENERALITAT
	RESOLUCIÓ
	IRP/3816/2007, de 30 de novembre, per la qual es fan públics els resultats dels sorteigs de la Lotto 6/49 i de la variant Jòquer, núm. 2095 i 2096, dels dies 14 i 17 de novembre de 2007, respectivament.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3817/2007, de 30 de novembre, per la qual es fan públics la combinació guanyadora i el número Diana dels sorteigs de la loteria Super 10 dels dies 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 de novembre de 2007.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3818/2007, de 30 de novembre, per la qual es fa pública la combinació guanyadora dels sorteigs de la loteria Trio dels dies 12 al 18 de novembre de 2007.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de consultoria i assistència.
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	EDICTE
	de 19 de desembre de 2007, de notificació d’actes administratius.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA
	ANUNCI
	d’adjudicació d’un contracte de serveis.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	ANUNCI
	per a la licitació de dos contractes de subministrament (exp. CS/CC00/1100016994/08/CA i CS/CC00/1100019161/08/CA).
	ANUNCI
	per a la licitació d’un contracte de subministrament (exp. CS/CC00/1100018627/08/CA).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 14 de desembre de 2007, pel qual es notifica una proposta de resolució d’expedient sancionador (exp. REG-B-25-2007).
	ANUNCI
	de concurs públic per a la contractació d’una consultoria i assistència tècnica.
	ANUNCI
	de concurs públic per a la contractació d’una consultoria i assistència tècnica.
	Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA
	EDICTE
	de 18 de desembre de 2007, pel qual s’assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació i per a la de les actes d’ocupació dels béns i drets afectats per l’execució de les obres de la xarxa de distribució de regadiu del sistema Segarra-Garrigu
	es. Sector 12. Subsector 12.1 del projecte “Línia aèria i subterrània 25 Kv per l’alimentació de les noves estacions de bombament “EB1” i “EB2””, als termes municipals d’Albatàrrec, Montoliu de Lleida, Sudanell, Sunyer, Alfés i Alcanó (El Segrià). Clau: X
	R-05002.9.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de l’organització sindical denominada Associació Catalana de les Arts del Vidre.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de consultoria i assistència.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ANUNCI
	d’informació pública de l’expedient d’ocupació temporal de terrenys a la forest núm. 64 del CUP de Girona, al terme municipal de l’Escala (exp. 17 0005 07).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. 022002000056).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2003000432).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes (CT07003152, CT07003153 i CT07003157).
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	ALTRES
	ORGANISMES
	AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
	TRANSPORTS DE BARCELONA, SA,
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 556/2007).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 16 de Barcelona, sobre actuacions de judici de divorci contenciós (exp. 210/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 15 de Barcelona, sobre actuacions de judici contenciós (exp. 1018/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Gavà, sobre actuacions de judici verbal (exp. 681/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 56 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 730/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 15 de Barcelona, sobre actuacions de judici de divorci contenciós (exp. 999/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Barcelona, sobre procediment ordinari (exp. 460/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 33 de Barcelona, sobre judici verbal (exp. 818/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 50 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 797/2006).
	JUTJATS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS
	EDICTE
	del Jutjat Contenciós administratiu núm. 13 de Barcelona, sobre planejament de qüestió d’il·legalitat (exp. 9/2005).
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	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Lleida, sobre actuacions de judici de procediment ordinari (exp. 31/2007).
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