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—3 Delegar en el director o la directora de 
l’Àrea de Patrimoni i Inversions, en matèria de 
recursos humans, les competències per a:

a) La contractació del personal sotmès al 
Conveni col·lectiu del personal laboral del Servei 
Català de la Salut.

b) El reconeixement de serveis previs (trien-
nis) i venciments de triennis del personal sotmès 
al Conveni col·lectiu del personal laboral del 
Servei Català de la Salut.

c) Emetre els informes sobre autorització de 
compatibilitat del personal sotmès al Conveni 
col·lectiu del personal laboral del Servei Català 
de la Salut.

d) L’autorització de bestretes.

—4 Delegar en el cap o la cap de la Divisió de 
Recursos Físics la competència per a l’autoritza-
ció de despeses i la contractació administrativa, 
gp"nÓ§odkv"fgnu"tgewtuqu"h‡ukeu."okvlcp›cpv"gn"
procediment de la contractació menor i el pro-
cediment negociat per raó de l’import.

—5 La delegació de competències aprovada 
okvlcp›cpv"cswguvc"Tguqnwek„"uÓgpvfip"ugpu"rgt-
judici de les facultats d’avocació i revocació que 
es reserva l’òrgan delegant.

—6 Revocar les delegacions efectuades per les 
resolucions del director del Servei Català de la 
Salut de 2 d’octubre de 2000 (DOGC núm. 3778, 
d’1.12.2000) i SLT/2737/2005, de 16 de setembre 
*FQIE"p¿o0"669;."fg"4;0;04227+."oqfkÝecfc"
per la Resolució SLT/2912/2006, de 23 d’agost 
(DOGC núm. 4719, de 15.9.2006).

—7 Aquesta Resolució produeix efectes des del 
mateix dia de la seva publicació al Fkctk"QÝekcn"
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de juliol de 2007

JOSEP SABATÉ I GUASCH

Director

(07.199.133)

*

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ
I ACCIÓ RURAL

DECRET
39714229."fg"53"fg"lwnkqn."rgn"swcn"uÓguvcdngk-
zgp"ngu"eqpfkekqpu"rgtswfl"ngu"rgtuqpgu"ogpqtu"
fÓgfcv"rtcevkswkp"cevkxkvcvu"uwdcsw§vkswgu"fÓgu-
dctlq"cod"guechcpftg0

La regulació pròpia en matèria d’activitats 
subaquàtiques d’esbarjo amb escafandre s’aplica 
a Catalunya d’acord amb el Decret 54/2000, de 26 
de gener, pel qual s’estableixen els requeriments 
mínims per al funcionament dels centres d’im-
ogtuk„."oqfkÝecv"rgn"Fgetgv"3:514225="nÓQtftg"
d’1 de juny de 2000, per la qual s’estableixen els 
continguts formatius, les capacitats i el proce-
diment per a l’obtenció d’equiparacions entre 
ngu"swcnkÝecekqpu"fg"nÓgpugp{cogpv"fg"dwuugki"
fg"ngu"gpvkvcvu"pq"hgfgtcvkxgu"k"ngu"swcnkÝecekqpu"
qÝekcnu"fg"dwuugki"fÓgudctlq."nc"swcn"guvcdngkz"
a l’apartat 2.1 de l’annex que els alumnes han 
de tenir setze anys complerts a l’inici del curs 
de bussejador esportiu de segona classe, i l’Or-
dre ARP/30/2006, de 10 de febrer, relativa a 
ngu"gswkxcnflpekgu"gpvtg"swcnkÝecekqpu"qÝekcnu"
de busseig esportiu de la Federació Catalana 
d’Activitats Subaquàtiques.

Aquestes disposicions s’apliquen conjunta-
ment amb la normativa estatal en la matèria, 
les quals es concreten al Decret 2055/1969, de 
26 de setembre, pel qual es regula l’exercici 
d’activitats subaquàtiques, que estableix com 
a mínim l’edat de setze anys per practicar im-
mersió amb escafandre, l’Ordre de 25 d’abril 
de 1973, per la qual s’aprova el reglament per a 
l’exercici d’activitats subaquàtiques en les aigües 
marítimes i interiors, la qual estableix el requisit 
d’haver complert els setze anys per obtenir el 
títol esportiu de bussejador de segona classe i 
l’Ordre de 14 d’octubre de 1997, en matèria de 
seguretat per a l’exercici d’activitats subaquà-
tiques. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya la competència per a la regulació de 
la matèria objecte d’aquest Decret és exclusiva 
de la Generalitat.

L’evolució important de la pràctica de les 
activitats subaquàtiques amb escafandre des de 
nÓcp{"3;8;"jc"kornkecv"uwduvcpekcnu"cxcp›qu"gp"
equipaments, en tècniques, en sistemes d’ense-
nyament del busseig, i també en els coneixements 
Ýukqn”ikeu"k"oflfkeu"gp"igpgtcn"tgncekqpcvu"cod"
la immersió. Per això, i sense deixar de valorar 
els possibles riscos de tota activitat subaquàtica, 
actualment el busseig amb escafandre es practica 
habitualment en països del nostre entorn cultural 
amb edats molt inferiors a la que estableix el 
Decret 2055/1969, de 26 de setembre, abans 
esmentat.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix 
en l’article 119.3 la competència exclusiva en 
matèria d’activitats marítimes, entre les quals es 
troba la pràctica d’activitats subaquàtiques d’es-
barjo amb escafandre, i que inclou, en tot cas, la 
formació i les titulacions en matèria d’activitats 
d’esbarjo. D’acord amb l’article 110 de l’Esta-
tut, l’atribució de la competència amb caràcter 
d’exclusivitat implica la potestat legislativa, la 
reglamentària i la funció executiva. L’exercici 
d’aquestes potestats i funcions correspon úni-
cament a la Generalitat i li permeten establir 
polítiques pròpies.

En exercici d’aquestes competències exclu-
sives, d’acord amb el Reial decret 901/1995, 
de 2 de juny, de traspàs de funcions i serveis 
en matèria d’ensenyaments nàutics esportius i 
subaquàtics, es considera necessari regular les 
condicions perquè les persones menors d’edat a 
Catalunya practiquin les activitats subaquàtiques 
d’esbarjo amb escafandre, tant en l’àmbit de l’en-
senyament com del lleure, amb la priorització de 
l’establiment de condicions de seguretat d’acord 
amb l’estat actual dels coneixements mèdics i 
tècnics, i amb l’establiment, de manera clara, 
dels requisits legals exigibles per a la pràctica 
d’aquestes activitats.

D’acord amb l’informe de la Comissió Jurídica 
Assessora;

A proposta del conseller d’Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural i d’acord amb el Go-
vern,

DECRETO:

Article 1
Qdlgevg

L’objecte d’aquest Decret és establir les con-
dicions per a la pràctica a Catalunya per les 
persones menors d’edat de les activitats suba-
quàtiques d’esbarjo amb escafandre.

Article 2
Éodkv"fÓcrnkecek„

2.1 L’àmbit d’aplicació són les activitats 
subaquàtiques d’esbarjo amb escafandre que 
realitzin les persones menors de divuit anys, tant 
si es practica l’activitat dins l’àmbit del lleure, 
com si es practica en l’àmbit de l’ensenyament 
del busseig d’esbarjo i ja sigui en aigües con-
tinentals, en aigües marítimes o en qualsevol 
kpuvcnáncek„"Ýzc"q"rtqxkukqpcn."eqo"ctc"rkuekpgu"
de tot tipus.

2.2 Resten excloses de l’àmbit d’aplicació 
d’aquest Decret, les proves esportives de com-
petició i els seus entrenaments corresponents 
que, d’acord amb el que estableix l’article 18.1 
del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, 
es desenvolupin en l’àmbit federatiu, dins la 
Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques. 
També resten exclosos de l’àmbit d’aplicació 
d’aquest Decret els ensenyaments corresponents 
a les persones tècniques esportives en activitats 
subaquàtiques realitzats d’acord amb la legislació 
educativa i de l’esport.

2.3 La realització de proves esportives i 
els seus entrenaments en els centres d’ensenya-
ment de busseig està sotmesa a les disposicions 
d’aquest Decret.

Article 3
Nkokvcekqpu"fÓgfcv

3.1 S’estableix l’edat de vuit anys complerts 
com a mínima per a la pràctica d’activitats sub-
aquàtiques d’esbarjo amb escafandre. Sens 
perjudici de les exclusions previstes a l’article 
404."fgu"fgnu"xwkv"cp{u"Ýpu"cn"oqogpv"gp"swfl"gu"
compleixin els divuit anys d’edat, són d’obligat 
compliment les condicions i els requisits que 
s’estableixen als articles corresponents d’aquest 
Decret.
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3.2 Per establir l’edat de la persona, els anys 
es consideraran complerts a partir del dia i mes 
de cada any que coincideixin amb els del nai-
xement de la persona.

Article 4
Cwvqtkv¦cek„"gzrtguuc

4.1 Les activitats subaquàtiques d’esbarjo 
amb escafandre, tant d’ensenyament com de 
lleure, de les persones menors de divuit anys, re-
quereixen sempre autorització expressa i escrita 
del pare o de la mare, del tutor o la tutora, o de la 
persona que en tingui la representació legal.

4.2 El límit mínim general d’edat que es-
tableix l’article 3 d’aquest Decret s’haurà de 
respectar també quan les persones menors d’edat 
participin en proves esportives de competició, 
en els seus entrenaments corresponents i en 
l’ensenyament, i requerirà sempre l’autorització 
expressa que estableix l’apartat anterior.

Article 5
Tgswgtkogpvu"fg"uwrgtxkuk„

5.1 Cap persona menor d’edat pot fer acti-
vitats subaquàtiques d’esbarjo amb escafandre 
sense anar acompanyada a l’aigua per personal 
oclqt"fÓgfcv"cod"nc"swcnkÝecek„"fg"dwuugki"gzk-
gida per a l’activitat a realitzar. Aquest personal 
adult haurà d’anar degudament equipat amb 
escafandre i complir la normativa vigent en 
matèria de seguretat per a l’exercici d’activitats 
subaquàtiques. En el supòsit de piscines en què 
a les persones adultes acompanyants els arribi 
nÓckiwc"c"nÓcn›cfc"fgn"rkv"eqo"c"o§zko."cswguvgu"
persones no hauran de portar escafandre.

5.2 Resta exclòs del requeriment de la ma-
joria d’edat el personal acompanyant amb titu-
ncek„"qÝekcn"fg"vflepke1c"gurqtvkw1xc"gp"cevkxkvcvu"
subaquàtiques el qual, d’acord amb la legislació 
educativa i de l’esport, haurà de tenir setze anys 
complerts.

5.3 El personal adult que acompanyi els me-
nors d’edat realitzarà les funcions següents:
Rtgrctct."rncpkÝect"k"gzrnkect"c"ngu"rgtuqpgu"

menors d’edat l’activitat a desenvolupar.
Comprovar, abans d’iniciar l’activitat sub-

aquàtica, que els menors d’edat han entès de-
gudament les explicacions necessàries per a la 
realització de l’activitat.

Supervisar i controlar la realització de l’acti-
vitat subaquàtica dels menors d’edat.

Vetllar pel compliment de la normativa es-
tablerta en matèria de seguretat per a l’exercici 
d’activitats subaquàtiques.

Controlar el bon estat dels equips i materials 
i la seva adequació a les condicions morfolò-
giques de les persones menors d’edat que els 
hagin d’utilitzar.

Valorar i controlar l’adequació de les condici-
ons físiques i de comportament de les persones 
menors d’edat en relació amb l’activitat suba-
quàtica que es desenvolupi.

Suspendre l’activitat subaquàtica en qual-
sevol moment si, al seu criteri, les condicions 
objectives o les de comportament i reacció de les 
persones menors d’edat no fossin les adequades 
per a la seva realització.
Eqortqxct"swg"fkurqugp"fgn"egtvkÝecv"oflfke"

gurge‡Ýe"swg"guvcdngkzk"nc"pqtocvkxc"fg"ugiwtgvcv"
vigent per a l’exercici d’activitats subaquàtiques 
i que exigeix l’article 19 del Decret 54/2000, de 

26 de gener, pel qual s’estableixen els requeri-
ments mínims per al funcionament dels centres 
d’immersió.

Article 6
Pqtogu"fg"ugiwtgvcv
Ugpu"rgtlwfkek"fg"ngu"pqtogu"gurge‡Ýswgu"swg"

estableix aquest Decret, s’haurà de complir la 
normativa general vigent en matèria de seguretat 
per a l’exercici d’activitats subaquàtiques.

Article 7
Rtqjkdkekqpu"gurgekcnu

Estan prohibides a les persones menors de set-
ze anys les immersions en què calgui fer aturades 
obligatòries de descompressió, les immersions 
en grutes, coves, interior de vaixells enfonsats, o 
qualsevol mena d’immersions que es desenvolu-
pin sota sostre, sigui aquest real o virtual.

Article 8
Oguengu"tgurktcdngu

8.1 L’única mescla respirable permesa a 
l’escafandre per a les persones menors de setze 
anys és l’aire atmosfèric, amb les condicions 
que estableix aquest Decret i la normativa de 
seguretat vigent sobre gasos respirables per a 
l’exercici d’activitats subaquàtiques.

8.2 Les úniques mescles respirables per-
meses a l’escafandre dels bussejadors de setze 
a divuit anys són l’aire atmosfèric, l’aire enriquit 
amb oxigen, entenent-se com a tal una mescla 
respirable composta d’aire i oxigen que conté 
més oxigen que l’aire ordinari, i la mescla bi-
nària de nitrox, d’acord amb la normativa de 
seguretat sobre gasos respirables per a l’exercici 
d’activitats subaquàtiques.

Article 9
Equipaments

9.1 Els equipaments de busseig de les per-
sones menors d’edat s’han d’adequar a les con-
fkekqpu"gurge‡Ýswgu"fg"vgoru."n‡okv"fg"hqpf§tkc."
situació del mar i les altres que siguin rellevants 
c"etkvgtk"fgn"rgtuqpcn"cfwnv"swg"rncpkÝswk"nÓce-
tivitat i que acompanyi les persones menors 
d’edat, referides a cada immersió subaquàtica, 
la qual s’ha de realitzar, en tot cas, d’acord amb 
els requeriments de supervisió que estableix 
l’article 5 d’aquest Decret.

9.2 L’equipament de busseig de les persones 
menors d’edat ha d’estar adaptat a la seva morfo-
logia, i en cap cas podran utilitzar un equipament 
de busseig per a adults sense que el personal a 
què fa referència l’article 5 d’aquest Decret n’hagi 
comprovat la correcta adaptació a la persona 
menor d’edat.

9.3 L’equip mínim obligatori que ha de por-
tar un bussejador autònom és el que estableixi la 
normativa en matèria de seguretat per a l’exercici 
d’activitats subaquàtiques.

Article 10
Gpugp{cogpv"fgn"dwuugki"fÓgudctlq"c"ogpqtu"
d’edat

10.1 L’ensenyament del busseig d’esbarjo 
a menors d’edat, únicament el poden realitzar 
les persones físiques o jurídiques que disposen 
d’autorització com a centre d’immersió de la 
Direcció General de Pesca i Acció Marítima, i 
l’ensenyament l’han de realitzar persones amb la 

swcnkÝecek„"qÝekcn"swg"gnu"ecrcekvk."fÓceqtf"cod"
la normativa vigent, atorgada per l’esmentada 
Fktgeek„"Igpgtcn0"Gn"pkxgnn"fg"nc"swcnkÝecek„"
qÝekcn"ugt§"gn"swg"eqttgurqpiwk"c"ngu"hwpekqpu"
a realitzar dins els cursos de busseig, d’acord 
amb els seus nivells i característiques, segons 
l’Ordre d’1 de juny de 2000.

10.2 Tenint en compte que el criteri restrictiu 
prioritari per a cada apartat és la fondària màxi-
ma, i que les titulacions que s’esmenten han de 
ugt"qÝekcnu."nÓgpugp{cogpv"fgn"dwuugki"fÓgudctlq"
a persones menors d’edat es desenvoluparà, 
tant en aigües obertes com tancades, amb el 
compliment de les disposicions d’aquest Decret 
i les condicions següents:

a) De vuit a nou anys d’edat: límit de fondària 
6 m, i com a mínim amb un monitor o tècnic 
esportiu en activitats subaquàtiques per cada 
dos alumnes menors d’edat.

b) De deu a onze anys d’edat: límit de fondària 
12 m, i com a mínim amb un monitor o tècnic 
esportiu en activitats subaquàtiques per cada 
dos alumnes menors d’edat.

c) De dotze a quinze anys d’edat: límit de 
fondària 21 m, i com a mínim amb un monitor 
o tècnic esportiu en activitats subaquàtiques per 
cada dos alumnes menors d’edat.
f+" Fg"ugv¦g"cp{u"Ýpu"cn"oqogpv"gp"swfl"gu"

compleixin els divuit anys d’edat: el límit de 
fondària i el nombre de monitors, instructors 
o tècnics esportius en activitats subaquàtiques 
per alumne, es corresponen amb els estàndards 
establerts a l’annex 1.4 i 1.5 de l’Ordre d’1 de 
juny de 2000.
g+" Vqvgu"ngu"koogtukqpu"ngu"jc"fg"rncpkÝect"gn"

personal adult que acompanya les persones me-
nors d’edat, prèviament a la seva realització.

f) La fondària del lloc d’immersió no su-
perarà, en cap cas, la profunditat màxima que 
uÓjcik"rncpkÝecv"rtflxkcogpv"c"nc"tgcnkv¦cek„"fg"
la immersió.

10.3 L’edat mínima per accedir a una ti-
vwncek„"qÝekcn"fg"dwuugki"fÓgudctlq"fiu"fg"ugv¦g"
anys.

10.4 La Federació Catalana d’Activitats 
Subaquàtiques i les entitats no federatives amb 
swcnkÝecekqpu"tgeqpgiwfgu"fÓceqtf"cod"nÓQtftg"
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca d’1 de juny de 2000, que compleixin les 
disposicions d’aquest Decret, podran emetre les 
ugxgu"swcnkÝecekqpu"fg"dwuugki"fÓgudctlq"cod"
escafandre a les persones menors d’edat, les 
swcnu"gp"ecr"ecu"vkpftcp"ect§evgt"qÝekcn0

Article 11
Rt§evkec"fgn"dwuugki"fÓgudctlq"hqtc"fg"nÓgpug-
nyament per les persones menors d’edat

11.1 La pràctica del busseig d’esbarjo per 
les persones menors d’edat, fora de l’àmbit de 
l’ensenyament, estarà sotmesa als requisits, 
les limitacions i les exclusions que estableix 
aquest Decret.

Això no obstant, en la pràctica del busseig 
d’esbarjo fora de l’àmbit de l’ensenyament s’ad-
metrà que les persones entre deu i setze anys, que 
fkurqukp"fg"swcnkÝecek„"fg"dwuugki"gzrgfkfc"rgt"
una entitat que es dediqui a l’ensenyament del 
busseig d’esbarjo en els termes del que estableix 
l’article 10.4 d’aquest Decret, puguin practicar el 
busseig d’esbarjo si van acompanyats per perso-
pgu"cfwnvgu"cod"swcnkÝecek„"qÝekcn"fg"dwuuglcfqt"



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c""""""P¿o0"6;5;"Î"40:04229 26251

RESOLUCIÓ
VTG145:914229."fg";"fg"hgdtgt."rgt"nc"swcn"gu"
fkurquc"nc"kpuetkrek„"k"nc"rwdnkecek„"fg"nÓCeqtf"fg"
nc"Eqokuuk„"Pgiqekcfqtc"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"
fg"vtgdcnn"fg"nÓgortguc"Rtkpvgt"Kpfwuvtkc"ItƒÝec"
Pgyeq."UN"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:25723+0

Vist l’Acord de la Comissió Negociadora del 
Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Printer 
Kpfwuvtkc"ItƒÝec"Pgyeq."UN."uwduetkv"rgnu"tgrtg-
sentants de l’empresa i pels dels seus treballadors 
el dia 22 de desembre de 2006 i d’acord amb el 
que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret 
ngikuncvkw"313;;7."fg"46"fg"oct›."rgn"swcn"uÓcrtqxc"
el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballa-
dors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 
22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis 
col·lectius de treball; l’article 11.2 de la Llei 
orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya; el Reial decret 
2342/1980, de 3 d’octubre, sobre transferència de 
serveis de l’Estat a la Generalitat de Catalunya 
en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; 
el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de re-
estructuració de les delegacions territorials del 
Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 
20 de gener, d’estructuració i de reestructuració 
de diversos departaments de l’Administració 
de la Generalitat; el Decret 223/2004, de 9 de 
oct›."fg"tgguvtwevwtcek„"fÓ”ticpu"vgttkvqtkcnu"
de l’Administració de la Generalitat; el Decret 
190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració 
parcial del Departament de Treball i Indústria; 
el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de cre-
ació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 
570/2006, de 19 de desembre, d’estructuració 
del Departament de Treball,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de la 
Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu 
fg"vtgdcnn"fg"nÓgortguc"Rtkpvgt"Kpfwuvtkc"ItƒÝec"
Newco, SL (codi de conveni núm. 0803501), al 
Registre de convenis dels Serveis Territorials del 
Departament de Treball a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui 
al DOGC.

Barcelona, 9 de febrer de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Vtcfweek„"fgn"vgzv"qtkikpcn"ukipcv"rgt"ngu"
parts

ACORD
fg"nc"Eqokuuk„"Pgiqekcfqtc"fgn"Eqpxgpk"eqn/
ngevkw"fg"nÓgortguc"Rtkpvgt"Kpfwuvtkc"ItƒÝec"
Pgyeq."UN

Assistents

Representació empresarial:
Jacinto Llunell Cardona, Jörg Naescher, Fran-

›qkug"Cpvqnkpqu"Lkofipg¦0

DEPARTAMENT
DE TREBALL

de primera classe, d’acord amb l’apartat 3 de 
l’annex de l’Ordre d’1 de juny de 2000.

11.2 La pràctica del busseig d’esbarjo per 
a persones entre setze i divuit anys que dispo-
ukp"fg"swcnkÝecek„"qÝekcn"fg"dwuugki."uÓclwuvct§"
a les atribucions que corresponguin a la seva 
swcnkÝecek„."fÓceqtf"cod"nÓQtftg"fÓ3"fg"lwp{"
de 2000.

Article 12
Tgurqpucdngu

La responsabilitat derivada de l’incompli-
ment de les obligacions legals que estableix la 
normativa vigent, relatives als reconeixements 
mèdics obligatoris, les assegurances obligatò-
ries, la utilització i el manteniment dels equips 
de busseig, així com les obligacions que esta-
bleix aquest Decret per a la pràctica d’activitats 
subaquàtiques d’esbarjo amb escafandre de les 
persones menors d’edat, correspon a:

En cas de les activitats de busseig d’esbarjo 
que es realitzin en el marc d’actuació dels centres 
d’immersió, als centres mateixos.

En el supòsit de la pràctica d’aquestes ac-
tivitats fora del marc d’actuació dels centres 
d’immersió, al pare, la mare, el tutor, la tutora, o 
la persona que tingui atribuïda la representació 
legal de les persones menors d’edat.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la 
seva publicació al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
de Catalunya.

Barcelona, 31 de juliol de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAQUIM LLENA I CORTINA

Conseller d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural

(07.199.126)

CORRECCIÓ D’ERRADES
c"nÓQtftg"CCT149414229."fg"3;"fg"lwnkqn."rgt"
nc"swcn"uÓcrtqxgp"ngu"dcugu"tgiwncfqtgu"fgnu"
clwvu"rgt"c"nc"rtguvcek„"fg"ugtxgku"d§ukeu"rgt"c"
nÓgeqpqokc"k"nc"rqdncek„"twtcn."k"gu"eqpxqswgp"
gnu"eqttgurqpgpvu"c"nÓcp{"4229"*FQIE"p¿o0"
6;57."r§i0"47975."fg"490904229+0

Havent observat errades al text de l’esmen-
tada Ordre, tramès al DOGC i publicat al núm. 
4935, pàg. 25753, de 27.7.2007, se’n detalla la 
correcció oportuna:

A la pàgina 25754, a l’article 3, on diu:
“...sol·licituds serà de trenta dies comptat des 

de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre 
al DOGC...”,
ha de dir:

“...s’estableix des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta Ordre al DOGC i fins al dia 14 de 
setembre de 2007, inclòs.”.

A la pàgina 25754, a l’apartat 3 de l’annex, 
on diu:

“...els ajuntaments i les entitats locals menors 
que realitzin inversions d’infraestructures bàsi-

ques a petita escala en poblacions de menys de 
2.000 habitants.”,
ha de dir:

“...els ajuntaments i les entitats locals menors, 
codf„u"fg"Ýpu"c"40222"jcdkvcpvu."swg"tgcnkv¦kp"
inversions d’infraestructures bàsiques a petita 
escala.”.

A la pàgina 25755, se suprimeix l’apartat 6.2.f) 
de l’annex.

A la pàgina 25755, a l’apartat 6.2.h) de l’an-
nex, on diu:
Ð000xkuwcn<"Ýpu"c"5"rwpvu0Ñ.

ha de dir”.
Ð000xkuwcn<"Ýpu"c"7"rwpvu0Ñ0

A la pàgina 25755, a l’apartat 8.2.k) de l’an-
nex, on diu:

“En cas de subministraments superior a 
30.050,61 euros:

”Memòria descriptiva i valorada.
”Projecte d’obra visat.”,

ha de dir:
“En cas de subministraments superiors a 

30.050,61 euros:
”Memòria descriptiva i valorada.
”Plecs de clàusules administratives i de pres-

cripcions tècniques aprovats per l’entitat.”.

Barcelona, 30 de juliol de 2007

XAVIER CASTELLA I CASAS

Secretari general

(07.208.112)
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