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ORDRE
de 30 de juny de 1999, per la qual s’amplia per a
l’any 1999 el termini de convocatòria i el de presen-
tació per a declaracions anuals de beneficiaris dels
ajuts per al foment dels mètodes de producció agrà-
ria en les zones humides incloses a la llista de la
Convenció de Ramsar, que estableixen les ordres
de 3 de febrer de 1998 i de 20 de maig de 1999.

El ritme de presentació de sol·licituds per acollir-
se als ajuts per al foment dels mètodes de producció
agrària en les zones humides incloses en la llista
de la Convenció de Ramsar per a l’any 1999, con-
vocats mitjançant l’Ordre de 20 de maig de 1999
(DOGC núm. 2903, de 4.6.1999), i el de les decla-
racions anuals que han de presentar els benefici-
aris d’aquests ajuts, segons l’Ordre de 3 de febrer
de 1998 (DOGC núm. 2580, de 17.2.1998), acon-
sellen ampliar el corresponent termini per a la cam-
panya actual.

Per tant, en ús de les atribucions que m’han
estat conferides,

ORDENO:

Per a aquesta campanya de 1999, s’amplia fins
al 20 de juliol d’enguany el termini de la convo-
catòria d’ajuts que estableix l’esmentada Ordre
de 20 de maig de 1999 i el de la presentació de
les declaracions de compliment dels compromi-
sos contrets que han de presentar anualment els
beneficiaris dels ajuts per al foment dels mètodes
de producció agrària en les zones humides in-
closes en la llista de la Convenció de Ramsar, que
estableix la dita Ordre de 3 de febrer de 1998.

Barcelona, 30 de juny de 1999

FRANCESC XAVIER  MARIMON I SABATÉ

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(99.180.069)

ORDRE
de 30 de juny de 1999, per la qual s’amplia per
a l’any 1999 el termini de presentació per a les
declaracions anuals dels beneficiaris dels ajuts per
al foment de la producció agrària ecològica que
estableix l’Ordre de 25 de febrer de 1998.

Per tal de donar compliment a la normativa
comunitària que regula les mesures de producció
compatibles amb la protecció del medi ambient,
l’article 5.4 de l’Ordre de 25 de febrer de 1998, per
la qual s’estableix un règim d’ajuts per al foment
de la producció agrària ecològica (DOGC núm.
2590, de 3.3.1998), disposa que els beneficiaris dels
ajuts han de presentar una declaració de compli-
ment del compromís contret durant els dos primers
mesos de cada any.

Mitjançant l’Ordre de 14 de maig de 1999
(DOGC núm. 2897, de 27.5.1999) es va ampliar
l’esmentat termini fins al 30 de juny de cada any.

Atès el ritme de presentació en aquesta cam-
panya, es fa aconsellable ampliar de nou el pe-
ríode de presentació de les declaracions de com-
pliment dels compromisos contrets que han de
presentar els beneficiaris d’aquests ajuts.

Per tant, en ús de les atribucions que m’han
estat conferides,

ORDENO:

Per a aquesta campanya de 1999, s’amplia
fins al 20 de juliol d’enguany el termini per a
la presentació de les declaracions de compli-
ment dels compromisos contrets que han de
presentar anualment els beneficiaris dels ajuts
per al foment de la producció agrària ecològica
que estableix l’esmentada Ordre de 25 de fe-
brer de 1998 (DOGC núm. 2590, de 3.3.1998).

Barcelona, 30 de juny de 1999

FRANCESC XAVIER  MARIMON I SABATÉ

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(99.180.058)

*

DEPARTAMENT
D’INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME

DECRET
176/1999, de 29 de juny, de transferència de com-
petències de la Generalitat de Catalunya al Conselh
Generau dera Val d’A ran en matèria de turisme.

La Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim
especial d’Era Val d’Aran, estableix en l’article
20.3 que la Generalitat ha de cedir al Conselh Ge-
nerau competències i serveis sobre diverses ma-
tèries, entre les quals hi ha el turisme.

Atès que el Ple de la Comissió Govern Ge-
neralitat - Conselh Generau dera Val d’Aran,
el 4 de maig de 1999, ha adoptat un acord sobre
el traspàs de competències en matèria de turisme
de conformitat amb el procediment previst al
Decret 275/1991, d’11 de desembre, pel qual es
despleguen la composició, l’organització i el
funcionament de l’esmentada Comissió;

A proposta del conseller d’Indústria, Comerç
i Turisme i amb la deliberació prèvia del Govern
de la Generalitat,

DECRETO:

Article 1
Aprovar l’acord de transferències de l’Admi-

nistració de la Generalitat al Conselh Generau
dera Val d’Aran en matèria de turisme adoptat
pel Ple de la Comissió Govern Generalitat-
Conselh Generau dera Val d’Aran, en la sessió
de 4 de maig de 1999.

Article 2
Es transfereixen al Conselh Generau dera Val

d’Aran les competències en matèria d’inspec-
ció técnica, autorització i classificació de les
següents empreses turístiques:

a) Allotjaments turístics:
Empreses explotadores d’apartaments turís-

tics.
Hotels i pensions.
Residències cases de pagès.
Càmpings.
b) Establiments de restauració.
c) Empreses d’esports d’aventura.

Article 3
La dotació econòmica de les transferències

per a l’exercici econòmic de 1999 es fixa en la
quantitat de 6.000.000 pessetes, equivalents a
36.060,73 euros. Per a cada exercici els criteris
d’actualització de la dotació econòmica són els
de l’increment que s’estableixi oficialment en
l’índex de preus al consum.

D ISPOSICIÓ ADDICIONAL

Com a complement d’aquesta transferència
i per tal de possibilitar la coordinació efectiva
i necessària de les competències transferides
amb les de la resta del territori de Catalunya,
caldrà atenir-se al que determini el conveni de
col·laboració.

D ISPOSICIONS FINALS

—1 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació en el DOGC.

—2 Es faculta el conseller d’Indústria, Comerç
i Turisme per al desplegament i l’execució d’aquest
Decret.
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Barcelona, 29 de juny de 1999

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

A NTONI SUBIRÀ  I CLAUS

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

(99.173.073)

DECRÈT
176/1999, de 29 de junh, de transferéncia de com-
peténcies dera Generalitat de Catalunya ath Conselh
Generau dera Val d’A ran en matèria de torisme.

Era Lei 16/1990, de 13 de junhsèga, sus eth
regim especiau dera Val d’Aran, establís en sòn
article 20.3 quera Generalitat a de cedir ath
Conselh Generau competéncies e servicis sus
diuèrses matèries, entre es quaus i é eth torisme.

Pramor queth Plen dera Comission Govèrn
Generalitat-Conselh Generau dera Val d’Aran,
eth 4 de mai de 1999, a adoptat un acòrd sus eth
traspàs de competéncies en matèria de torisme
cossent damb eth procediment previst en Decrèt
275/1991, d’11 de deseme, peth quau se desple-
guen era composición, era organisacion e eth
foncionament dera nomentada Comission;

A prepausa deth conselhèr d’Indústria, Co-
mèrç e Torisme e damb era deliberacion prealabla
deth Govèrn dera Generalitat,

DECRÈTI:

Article 1
Aprovar er acòrd de transferéncies dera Ad-

ministracion dera Generalitat ath Conselh Ge-
nerau dera Val d’Aran en matèria de torisme
adoptat peth Plen dera Comission Govèrn Ge-
neralitat-Conselh Generau dera Val d’Aran, ena
session de 4 de mai de 1999.

Article 2
Se transferissen ath Conselh Generau dera

Val d’Aran es competéncies en matèria d’ins-
peccion tecnica, autorisacion e classificacion des
següentes empreses toristiques:

a) Alotjaments toristics:
Empreses explotadores d’apartaments toristics.
Otèls e pensions.
Residéncies cases de pagés.
Campings.
b) Establiments de restauracion.
c) Empreses d’espòrts d’aventura.

Article 3
Era dotacion economica des transferéncies

entar exercici economic de 1999 se fixe era quan-
titat de 6.000.000 de pessetes, equivalents a
36.060,73 euros. Entà cada exercici es critèris
d’actualisacion dera dotacion economica son es
der increment que s’establisque oficiaument en
indèx de prètzi ath consum.

D ISPOSICION ADICIONAU

Coma complement d’aguesta transferéncia e
entà possibilitar era efectiva e de besonh coor-
dinacion des competéncies transferides damb es
dera rèsta deth territòri de Catalunya calera atié-

se a çò que determine eth convèni de col·labo-
racion.

D ISPOCISIONS FINAUS

—1 Aquest Decrèt entrarà en vigor londeman
dera sua publicacion eth Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

—2 Se faculte ath conselhèr d’Indústria, Co-
mèrç e Torisme entath desplegament e era exe-
cucion d’aguest Decrèt.

Barcelona, 29 de junh de 1999

JORDI PUJOL

President dera Generalitat de Catalunya

A NTONI SUBIRÀ  CLAUS

Conselhèr d’Indústria, Comèrç e Torisme

(99.173.073)

*

DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓ
de 22 de juny de 1999, per la qual es dóna publi-
citat a subvencions concedides pel Departament
de Benestar Social.

Atès que l’article 12.5 de la Llei 16/1997, de 24
de desembre, de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per al 1998, preveu que, excep-
cionalment, es puguin concedir directament per
resolució del conseller corresponent les subven-
cions innominades o genèriques en què no és
possible promoure concurrència pública per l’es-
pecificitat de les característiques que ha de com-
plir l’entitat destinatària de la subvenció;

Atès que l’article 12.6 de la Llei 16/1997 es-
mentada disposa que els departaments han de
publicar trimestralment al DOGC les subven-
cions innominades o genèriques concedides a
l’empara de l’article 12.5;

Fent ús de les atribucions que m’atorga l’ar-
ticle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Donar publicitat a les subvencions concedides,
amb caràcter extraordinari, durant el quart trimes-
tre de l’any 1998, en l’àmbit d’actuació del Depar-
tament de Benestar Social i entitats adscrites.

Barcelona, 22 de juny de 1999

A NTONI COMAS I BALDELLOU

Conseller de Benestar Social

A NNEX

A) Transferències corrents a corporacions locals.

Entitat: Ajuntament de Lloret de Mar.
NIF: P1710200E.
Import: 800.000 ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.460.016.

Entitat: A juntament de l’Hospitalet de Llo-
bregat.
NIF: P0810000J.
Import: 12.000.000 de ptes.
Pla de dinamització als barris de Santa Eulàlia,
Sant Feliu, Collblanc, Torrassa i el Gornal.
Partida pressupostària: 20.02.460.010.

Entitat: Ajuntament de Terrassa.
NIF: P0827900B.
Import: 15.000.000 de ptes.
Pla de dinamització barris de Can Jofresa, Can
Vilardell, Can Tusell i Montserrat.
Partida pressupostària: 20.02.460.010.

Entitat: Ajuntament de Girona.
NIF: P1708500B.
Import: 10.000.000 de ptes.
Pla de dinamització al Sector Est.
Partida pressupostària: 20.02.460.010.

Entitat: Ajuntament de Sabadell.
NIF: P0818600I.
Import: 3.500.000 ptes.
Reallotjament de famílies d’ètnia gitana.
Partida pressupostària: 20.02.460.010.

Entitat: Ajuntament del Prat de Llobregat.
NIF: P081680OG.
Import: 15.000.000 de ptes.
Pla integral d’actuació al barri de Sant Cosme.
Partida pressupostària: 20.02.460.010.


