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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

ORDRE
ARP/528/2006, de 9 de novembre, per la qual es
publica la llista de clons autoritzats a Catalunya
com a materials de base per a la producció de
materials forestals de reproducció de categoria
qualificada del gènere Juglans spp.

El Reial decret 289/2003, de 7 de març, sobre
comercialització dels materials forestals de re-
producció (BOE núm. 58, de 8.3.2003) incorpora
la Directiva 1999/105/CE, del Consell, de 22 de
desembre, a l’ordenament jurídic intern de l’Es-
tat espanyol i alhora refon i actualitza tota la
normativa comunitària anterior sobre producció
i comercialització dels materials forestals de
reproducció.

L’article 3 del Reial decret citat estableix que
per produir materials forestals de reproducció
destinats a la comercialització, només es podran
utilitzar materials de base que autoritzi l’òrgan
competent de la comunitat autònoma respectiva,
els quals han d’haver estat identificats, selecci-
onats, qualificats i controlats.

Un cop la Direcció General de Producció,
Innovació i Indústries Agroalimentàries ha re-
alitzat els estudis corresponents, i ha fet les
comprovacions sobre el compliment dels re-
quisits mínims per a l’autorització dels mate-
rials de base, els quals es destinen a la produc-
ció de materials forestals de reproducció de
categoria qualificada, d’acord amb l’annex IV
del Reial decret 289/2003, de 7 de març, i la
resta de normativa aplicable, i en ús de les atri-
bucions que m’han estat conferides,

ORDENO:

Article 1
Els clons de Juglans spp que s’especifiquen

a l’annex d’aquesta Ordre s’autoritzen com a
materials de base per a la producció de materials
forestals de reproducció de categoria qualifica-
da, per un període de deu anys.

Article 2
La Direcció General de Producció, Innova-

ció i Indústries Agroalimentàries inspecciona-
rà, a intervals regulars, els materials forestals au-
toritzats que consten a l’annex d’aquesta Ordre,
a fi de comprovar que continuen complint els
requisits pels quals van ser autoritzats i, en cas
que no sigui així, retirar-los l’autorització.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 9 de novembre de 2006

JORDI WILLIAM CARNES I AYATS

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

ANNEX

Llista de clons autoritzats

Juglans nigra
CL-Q-275/Alphawood
CL-Q-275/Eccofast

CL-Q-275/Eccogreen
CL-Q-275/Eccoleader
CL-Q-275/Eccopremier
CL-Q-275/Ecco-prime
CL-Q-275/Eccotop
CL-Q-275/Ecco-venner
CL-Q-275/Eccovigor
CL-Q-275/Equitywood
CL-Q-275/Excelwood
CL-Q-275/Fastwood
CL-Q-275/Firstplant
CL-Q-275/Firstwood
CL-Q-275/Powerwood
CL-Q-275/Primetree
CL-Q-275/Skywood
CL-Q-275/Strongwood
CL-Q-275/Superfast

Juglans regia
CL-Q-750/IRTA R-6
CL-Q-750/IRTA R-230

Juglans híbrids
CL-Q-751/IRTA X-80

(06.312.091)

RESOLUCIÓ
ARP/3598/2006, de 7 de novembre, per la qual
es prorroguen dues concessions administratives
al polígon de vivers de cultiu Tortosa A, del ter-
me municipal de Deltebre.

Els titulars de les concessions administratives
corresponents a les quadrícules números 1 i 14
del polígon de vivers de cultiu Tortosa A, del
terme municipal de Deltebre, han sol·licitat una
pròrroga de les seves concessions.

Els expedients compleixen els requisits exi-
gits d’acord amb el que disposen la Llei 23/
1984, de 5 de juny, de cultius marins (BOE
núm. 153, de 27.5.1984); la Llei 1/1986, de 25
de febrer, de pesca marítima (DOGC núm.
658, de 7.3.1986), i el Decret 9/1987, de 15 de
gener, de cria i recollida de marisc (DOGC
núm. 798, de 2.2.1987).

Vista la proposta de la Direcció General de
Pesca i Afers Marítims,

RESOLC:

Article 1
Es prorroguen les concessions administrati-

ves corresponents a les quadrícules números 1
i 14 del polígon de vivers de cultiu Tortosa A,
del terme municipal de Deltebre, per un perí-
ode de deu anys comptat a partir de la data de
finalització de les concessions, a favor dels titu-
lars senyors Ramon Carles Gilabert, Francesc
Carles Gilabert, Juan Miguel Carles Gilabert i
Jesús Carles Gilabert.

Article 2
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la

via administrativa, es pot interposar potesta-
tivament recurs de reposició davant el conse-
ller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en el ter-
mini d’un mes comptat des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al DOGC,
d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/

1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, o bé interposar recurs contenciós ad-
ministratiu en el termini de dos mesos des de
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolu-
ció al DOGC davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.

Barcelona, 7 de novembre de 2006

JORDI WILLIAM CARNES I AYATS

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(06.290.106)

CORRECCIÓ D’ERRADES
a l’Ordre ARP/63/2006, de 16 de febrer, per la
qual s’aprova el Reglament de la Denominació
d’Origen Empordà (DOGC núm. 4585, pàg.
9864, de 3.3.2006).

Havent observat errades al text de l’Ordre
esmentada, enviat al DOGC i publicat al núm.
4585, pàg. 9864, de 3.3.2006, se’n detalla la cor-
recció oportuna:

A la pàgina 9865, a l’article 5.4, on diu:

“...que els vins que procedeixen...”,
ha de dir:

“...que els raïms que procedeixen...”;

A la pàgina 9866, en l’últim paràgraf de l’ar-
ticle 11.3, on diu:

“ Vi de raïm sobremadurat de l’Empordà...”,
ha de dir:

“11.4 Vi de raïm sobremadurat de l’Empor-
dà...”;

A la pàgina 9866, el segon paràgraf de l’article
13.4, on diu:

“...de roure de dotze mesos.”,
ha de dir:

“...de roure de dotze mesos i en ampolla la
resta del període.”;

A la pàgina 9866, a l’article 13.6, on diu:

“...inferior o igual a 1.000 litres.”,
ha de dir:

“...inferior o igual a 330 litres.”;

A la pàgina 9866, a l’article 15.1, on diu:

“...abans del 31 de gener de l’any que el raïm
hagi estat veremat...”,
ha de dir:

“...abans del 31 de gener de l’any següent a
aquell en què el raïm hagi estat veremat...”;

A la pàgina 9867, a l’article 16.5, on diu:

“...quan per les condicions particulars del seu
envelliment hagin agafat el gust de ranci.”,
ha de dir:

“...quan hagin estat sotmesos a un període
mínim d’envelliment de vint-i-quatre mesos en
recipients de fusta de roure i que degut a l’oxi-
dació patida hagin agafat el gust de ranci.”.

A les pàgines 9869 i 9870, s’elimina l’apartat
31.8 per ser repetició del 31.7.
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Barcelona, 2 de novembre de 2006

JORDI BERTRAN I MUNTANER

Secretari general

(06.304.130)

*

DEPARTAMENT
DE TREBALL I INDÚSTRIA

ORDRE
TRI/527/2006, de 7 de novembre, per la qual es
modifica l’Ordre TRI/380/2006, de 19 de juliol,
per la qual s’aproven les bases reguladores que
han de regir els ajuts destinats a la promoció de
l’ocupació autònoma i es determina l’import
màxim destinat a aquestes ajudes per a l’any 2006.

En data 28 de juliol de 2006 es va publicar al
DOGC núm. 4686, de 28.7.2006, l’Ordre TRI/
380/2006, de 19 de juliol, per la qual s’aproven
les bases reguladores que han de regir els ajuts
destinats a la promoció de l’ocupació autòno-
ma i es determina l’import màxim destinat a
aquestes ajudes per a l’any 2006;

Posteriorment, s’ha posat de manifest que a
l’Ordre esmentada, com a justificació de la in-
versió, es demana la presentació de factures de
pagament de la inversió realitzada, quan en
realitat ha de ser factures de la inversió realit-
zada. Així mateix, la data de les factures de jus-
tificació de la inversió realitzada no ha de ser
superior als quatre mesos posteriors al contracte
de préstec, per la qual cosa cal modificar l’Or-
dre TRI/380/2006, de 19 de juliol, en el sentit
esmentat.

Vista la Llei 20/2005, de 29 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2006 (DOGC núm. 4541, de 31.12.2005),
i el capítol IX 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 7/2004, de 16 de juliol, de mesures
fiscals i administratives (DOGC núm. 4179, de
21.7.2004), i per la Llei 12/2004, de 27 de desem-
bre, de mesures financeres (DOGC núm. 4292,
de 31.12.2004), i la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions;

Vist l’informe previ de l’Assessoria Jurídica,
i en ús de les atribucions 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 Genera-
litat de Catalunya,

ORDENO:

Article 1
Es modifiquen els apartats a) i b) de l’article

10.2 de l’Ordre TRI/380/2006, de 19 de juliol, per
la qual s’aproven les bases reguladores que han
de regir els ajuts destinats a la promoció de l’ocu-
pació autònoma i es determina l’import màxim
destinat a aquestes ajudes per a l’any 2006, que
queden redactats de la manera següent:

“a) Subvenció financera: original i còpia de
les factures de la inversió realitzada.

”b) Ajuts per assistència tècnica: original i
còpia de les factures i rebuts de pagament de l’as-
sessorament o dels estudis.

”La data de les factures haurà de ser, com a
màxim, de dos mesos abans a la data del contrac-
te de préstec, i fins a quatre mesos posteriors”.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia
de la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 7 de novembre de 2006

JORDI VALLS I RIERA

Conseller de Treball i Indústria

(06.289.159)

RESOLUCIÓ
TRI/3582/2006, de 19 de juny, per la qual es dis-
posa la inscripció i la publicació del Conveni col·-
lectiu de treball de l’empresa Valeo Sistemas de
Seguridad y Cierre, SA (centre de treball d’Olesa
de Montserrat) per als anys 2006 i 2007 (codi de
conveni núm. 0807062).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball
de l’empresa Valeo Sistemas de Seguridad y
Cierre, SA (centre de treball d’Olesa de Mont-
serrat), subscrit pels representants de l’empresa
i pels dels seus treballadors el dia 8 de juny de
2006, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2
i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del
Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre
registre i dipòsit de convenis col·lectius de tre-
ball; l’article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de
18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d’oc-
tubre, 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 reestructuració de
les delegacions territorials del Departament de
Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre,
de creació, denominació i determinació de l’àm-
bit de competència dels departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, i el
Decret 68/2004, de 20 de gener, d’estructuració
i de reestructuració de diversos departaments
de l’Administració de la Generalitat, modificat
pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestruc-
turació d’òrgans territorials de l’Administració
de la Generalitat,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·-
lectiu de treball de l’empresa Valeo Sistemas
de Seguridad y Cierre, SA (centre de treball
d’Olesa de Montserrat) per als anys 2006 i 2007
(codi de conveni núm. 0807062) al Registre de
convenis dels Serveis Territorials del Departa-
ment de Treball i Indústria a Barcelona.

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

Barcelona, 19 de juny de 2006

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director dels Serveis Territorials
a Barcelona en funcions

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI
col·lectiu de treball de l’empresa Valeo Sistemas
de Seguridad y Cierre, SA (centre de treball
d’Olesa de Montserrat) per als anys 2006 i 2007


