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RESOLUCIÓ
ARP/2925/2005, de 4 d’octubre, per la qual es reconeix com a agrupació de defensa sanitària ramadera l’associació anomenada ADS Grup de
Sanejament d’oví i cabrum VIFAT.
L’ADS Grup de Sanejament d’oví i cabrum
VIFAT va presentar una sol·licitud per ser reconeguda com a agrupació de defensa sanitària
ramadera, a l’empara del que estableixen el
Reial decret 1880/1996, de 2 d’agost, pel qual es
regulen les agrupacions de defensa sanitària
ramaderes, i l’Ordre de 26 de maig de 1993, per
la qual s’estableixen les campanyes de sanejament ramader contra la brucel·losi del bestiar
oví i cabrum.
Als estatuts de l’ADS Grup de Sanejament
d’oví i cabrum VIFAT hi consta com a finalitat
l’establiment i execució de programes col·lectius
de defensa sanitària de les malalties de l’oví i
cabrum, així com el seu àmbit d’actuació, que
inclou els municipis següents de la comarca de
la Ribera d’Ebre: Ascó, Benissanet, Flix, Garcia,
Miravet, Móra d’Ebre, Móra la Nova, la Palma
d’Ebre, Riba-roja d’Ebre, la Torre de l’Espanyol
i Vinebre.
D’acord amb l’informe favorable del Servei
de Sanitat Animal,

Núm. 4491 – 18.10.2005

RESOLUCIÓ
ARP/2926/2005, de 4 d’octubre, per la qual es reconeix com a agrupació de defensa sanitària ramadera l’associació anomenada Agrupació de
Defensa Sanitària oví i cabrum de l’Alta Ribagorça.
L’Agrupació de Defensa Sanitària oví i cabrum de l’Alta Ribagorça va presentar una sol·licitud per ser reconeguda com a agrupació de
defensa sanitària ramadera, a l’empara del que
estableix el Reial decret 1880/1996, de 2 d’agost,
pel qual es regulen les agrupacions de defensa
sanitària ramaderes, i l’Ordre de 26 de maig de
1993, per la qual s’estableixen les campanyes de
sanejament ramader contra la brucel·losi del bestiar oví i cabrum.
Als estatuts de l’Agrupació de Defensa Sanitària oví i cabrum de l’Alta Ribagorça hi consta com a finalitat l’establiment i execució de
programes col·lectius de defensa sanitària de les
malalties de l’oví i cabrum, així com el seu àmbit d’actuació, que inclou tots els municipis de
la comarca de l’Alta Ribagorça.
D’acord amb l’informe favorable del Servei
de Sanitat Animal,
RESOLC:

RESOLC:
Article 1
Reconèixer com a agrupació de defensa sanitària ramadera l’associació anomenada ADS
Grup de Sanejament d’oví i cabrum VIFAT, la
qual comprèn els municipis següents de la comarca de la Ribera d’Ebre: Ascó, Benissanet,
Flix, Garcia, Miravet, Móra d’Ebre, Móra la
Nova, la Palma d’Ebre, Riba-roja d’Ebre, la
Torre de l’Espanyol i Vinebre.
Article 2
L’agrupació de defensa sanitària ramadera
reconeguda queda obligada a col·laborar activament en l’organització, el control, la divulgació
i l’execució de les disposicions vigents en matèria
de sanitat animal i de les dictades per aquesta
Direcció General per a la prevenció i la lluita
contra les malalties del bestiar oví i cabrum.
Article 3
Per al compliment de les seves funcions,
aquesta agrupació de defensa sanitària ramadera
podrà acollir-se als beneficis que estableix la
legislació vigent, dins les disponibilitats pressupostàries.
Article 4
L’incompliment de les condicions que han
donat lloc al reconeixement de l’agrupació objecte d’aquesta Resolució o del programa sanitari aprovat podrà donar lloc a l’extinció
d’aquest reconeixement.
Barcelona, 4 d’octubre de 2005
SALVADOR PUIG I RODRÍGUEZ
Director general de Producció, Innovació
i Indústries Agroalimentàries
(05.265.239)

Article 1
Reconèixer com a agrupació de defensa sanitària ramadera l’associació anomenada Agrupació de Defensa Sanitària oví i cabrum de l’Alta
Ribagorça, la qual comprèn tots els municipis
de la comarca de l’Alta Ribagorça.
Article 2
L’agrupació de defensa sanitària ramadera
reconeguda queda obligada a col·laborar activament en l’organització, el control, la divulgació i l’execució de les disposicions vigents en
matèria de sanitat animal i de les dictades per
aquesta Direcció General per a la prevenció i
la lluita contra les malalties del bestiar oví i
cabrum.
Article 3
Per al compliment de les seves funcions,
aquesta agrupació de defensa sanitària ramadera
podrà acollir-se als beneficis que estableix la
legislació vigent, dins les disponibilitats pressupostàries.
Article 4
L’incompliment de les condicions que han
donat lloc al reconeixement de l’agrupació objecte d’aquesta Resolució o del programa sanitari aprovat, podrà donar lloc a l’extinció
d’aquest reconeixement.
Barcelona, 4 d’octubre de 2005
SALVADOR PUIG I RODRÍGUEZ
Director general de Producció, Innovació
i Indústries Agroalimentàries
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RESOLUCIÓ
ARP/2927/2005, de 3 d’octubre, per la qual s’estableixen les equivalències entre qualificacions
oficials de busseig d’esbarjo i les qualificacions
de busseig de l’Asociación Española de Instructores de Buceo-Spanish Professional Association
of Diving Instructors (PADI).
Mitjançant l’Ordre d’1 de juny de 2000 (DOGC
núm. 3156, de 7.6.2000) es van establir els continguts formatius, les capacitats i el procediment
per a l’obtenció d’equiparacions entre les qualificacions de l’ensenyament de busseig de les entitats no federatives i les qualificacions oficials
de busseig d’esbarjo.
Examinada la sol·licitud d’equivalències presentada per l’Asociación Española de Instructores de Buceo-Spanish Professional Association of Diving Instructors (PADI), d’acord amb
el procediment que estableix l’article 3 de l’Ordre d’1 de juny de 2000, i d’acord amb el que
disposa l’article 4 de l’esmentada disposició,
RESOLC:
Article 1
Es determinen les equivalències entre les
qualificacions del sistema d’ensenyament de
busseig que expedeix l’Asociación Española de
Instructores de Buceo-Spanish Professional
Association of Diving Instructors (PADI), i les
qualificacions oficials de busseig d’esbarjo que
estableix el Decret 2055/1969, de 25 de setembre, pel qual es regula l’exercici d’activitats subaquàtiques, d’acord amb el que s’estableix a continuació:
El nivell de bussejador de mar obert PADI
(Open Water Diver PADI) correspon a la qualificació oficial de bussejador esportiu de 2a classe.
El nivell de bussejador de rescat PADI (Rescue Diver PADI) correspon a la qualificació
oficial de bussejador esportiu de 1a classe.
El nivell de bussejador màster PADI (Divemaster PADI) correspon a la qualificació oficial
de bussejador monitor esportiu.
El nivell d’instructor PADI (Instructor PADI)
correspon a la qualificació oficial de bussejador
instructor esportiu.
Article 2
2.1 Per tal de fer efectives les esmentades
equivalències, l’Asociación Española de Instructores de Buceo-Spanish Professional Association of Diving Instructors (PADI), haurà de
presentar a la Direcció General de Pesca i Afers
Marítims documentació que acrediti que les
persones sol·licitants d’equiparacions entre les
seves qualificacions PADI i les respectives qualificacions oficials de busseig, han realitzat i
superat els cursos PADI corresponents, d’acord
amb els estàndards presentats a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.
2.2 D’acord amb aquesta documentació, i
amb la sol·licitud prèvia dels interessats, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims expedirà les qualificacions oficials de busseig corresponents.

(05.265.237)
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroga la Resolució de 7 de febrer de 2001,
per la qual s’estableixen les equivalències entre

32872

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 4491 – 18.10.2005

DEPARTAMENT
DE TREBALL I INDÚSTRIA
qualificacions oficials de busseig d’esbarjo i les
qualificacions de busseig de l’Asociación Española de Instructores de Buceo-Spanish Professional Association of Diving Instructors
(PADI) (DOGC núm. 3326, de 13.2.2001).

ORDRE
TRI/401/2005, de 28 de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al sosteniment de les guarderies
infantils laborals i s’obre la convocatòria per a
la presentació de sol·licituds per al 2005 (Z12).

Barcelona, 3 d’octubre de 2005
MARTÍ SANS I PAIRUTÓ
Director general de Pesca i Afers Marítims
(05.263.119)

*

Vist que, el mitjançant el Reial decret 2090/
1983, de 29 de juny, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis
de l’Estat en matèria de guarderies infantils
laborals definides a l’article primer de l’Ordre
del Ministeri de Treball i Assumptes Socials de
12 de febrer de 1974, publicada al BOE núm. 40,
de 15.2.1974, i assignats al Departament de Treball mitjançant el Decret 390/1983, de 15 de
setembre (DOGC núm. 368, de 30.9.1983);
Vista la funció social que exerceixen les guarderies infantils laborals pel que fa a la finalitat
de promoure la conciliació de la vida familiar i
laboral mitjançant l’educació preescolar d’infants de les persones treballadores o de les persones demandants;
Atès el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18.11.2003), i el capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de
31.12.2002), modificat per la Llei 12/2004, de 27
de desembre, de mesures financeres (DOGC
núm. 4292, de 31.12.2004);
Atesa la Llei 11/2004, de 27 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2005 (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004);
Atès que s’ha donat audiència als agents socials representats en el si del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya;
Atesos els informes previs de l’Assessoria
Jurídica i de la Intervenció Delegada del Departament de Treball i Indústria, a proposta de la
Direcció General de Relacions Laborals i en ús
de les facultats que em són conferides, d’acord
amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat,
ORDENO:
Article 1
Objecte
Aquesta Ordre té per objectes establir les
bases reguladores de les subvencions destinades
al manteniment de les guarderies infantils laborals i obrir la convocatòria per a la presentació
de sol·licituds per a l’any 2005 (Z12).
Article 2
Convocatòries
2.1 Anualment, i en funció de les disponibilitats pressupostàries, el conseller/a de Treball
i Indústria dictarà resolució de convocatòria, que
es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, per a la presentació de sol·licituds per
a l’obtenció de les subvencions, regulades en
aquesta Ordre, la qual contindrà les determinacions que estableix la normativa d’aplicació.
2.2 En el supòsit que un cop resolta la convocatòria s’hagi esgotat l’import màxim destinat a l’exercici i a mesura que es produeixin
renúncies o revocacions de les subvencions, es

podran assignar nous atorgaments als projectes
que no hagin arribat a obtenir subvenció i que,
atesos els criteris de valoració que conté en
aquesta Ordre, mantenen una posició immediatament posterior a la de les sol·licitants a qui
s’ha atorgat una subvenció segons l’ordre de
preferència establert, o en cas que tots els projectes hagin obtingut subvenció, es podran assignar en els mateixos termes als projectes subvencionats en una quantia inferior a la sol·licitada,
sempre que les despeses objecte de subvenció
siguin imputables dins de l’any natural corresponent a l’exercici pressupostari respecte al qual
s’atorga la subvenció.
Article 3
Convocatòria per a l’any 2005: terminis, sol·licituds i documentació
3.1 El termini de presentació de sol·licituds
per a l’obtenció de les subvencions destinades
al sosteniment de les guarderies infantils laborals serà de 20 dies hàbils comptats de l’endemà
de la publicació d’aquesta Ordre en el DOGC.
3.2 Les sol·licituds per a la concessió de les
subvencions destinades al sosteniment de les
guarderies infantils laborals es presentaran
d’acord amb el que estableixen els articles 7 i
següents i s’acompanyaran de la documentació
establerta en aquesta Ordre.
3.3 La tramitació de les sol·licituds i de la documentació que es presenti s’efectuarà d’acord
amb el que disposen l’article 8 d’aquesta Ordre.
3.4 Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que estableix aquesta Ordre.
Article 4
Finançament i aplicació pressupostària i import
màxim destinat per al 2005
4.1 Les subvencions destinades al manteniment de les guarderies infantils laborals es finançaran amb càrrec als crèdits assignats a la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el
que estableix l’article 86 de la Llei 47/2003, de
26 de novembre, general pressupostària.
4.2 L’atorgament d’aquestes subvencions
estarà condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient per aquesta finalitat i al traspàs
efectiu dels fons per part de l’Administració
general de l’Estat.
4.3 L’import màxim estimat que durant
l’any 2005 es destinarà a l’atorgament de les
subvencions regulades en aquesta Ordre és
d’1.270.249,27 euros amb càrrec a la partida pressupostària TI03D/482400000/3151 (codi reserva Z12) del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per al 2005.
Article 5
Finalitat i objecte de la subvenció
Se subvencionaran les guarderies infantils
laborals que facilitin la cura, la custòdia i el desenvolupament de l’educació preescolar de fills
de zero a tres anys (0-3 anys) de persones treballadores o de persones inscrites a les oficines
de treball de la Generalitat o en agències de col·locació autoritzades com a demandants d’ocupació, amb la finalitat de conciliar la vida familiar
i laboral d’aquest col·lectius.
Article 6
Entitats sol·licitants: definició i requisits
6.1 Podran sol·licitar la concessió de les
subvencions previstes en aquesta Ordre les
guarderies infantils laborals definides l’article

