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sector públic sanitari o en determinats serveis socials per part del personal mèdic.
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DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

DECRET 331/2016, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2017.

RESOLUCIÓ VEH/2890/2016, d'1 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Addenda d'adhesió de la
Comunitat Autònoma de Catalunya al Protocol de col·laboració entre l'Administració general de l'Estat
(ministeris d'Hisenda i Administracions Públiques, i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) i Farmaindustria.

RESOLUCIÓ VEH/2891/2016, d'1 de desembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni entre l'Autoritat de
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DEPARTAMENT D'AFERS I RELACIONS INSTITUCIONALS I EXTERIORS I
TRANSPARÈNCIA
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Nat de Béziers com a comunitat catalana de l'exterior, a França.
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les beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals, anomenades Beques Canigó,
corresponents a l'any 2016.
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beques per a estades a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea (beca a
la Delegació davant la UE 2016-2017).

RESOLUCIÓ EXI/2901/2016, de 15 de desembre, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de 8
beques per a estades a les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior (beques a les
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delegacions 2016-2017).

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE
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ORDRE ENS/337/2016, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau
superior d'assessoria d'imatge personal i corporativa.
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concertat d'educació especial Centre Pilot Sant Just Desvern, de Sant Just Desvern.
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formar part, a partir del curs 2016-2017, de l'Impuls de la Lectura, una estratègia per a l'èxit escolar.
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rurals.

DEPARTAMENT DE SALUT

ORDRE SLT/338/2016, de 12 de desembre, per la qual s'actualitza l'annex del Decret 196/2010, de 14 de
desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2884/2016, de 9 de desembre, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic de la
Modificació núm. 15 del Pla general d'ordenació urbana, usos i construccions ramaderes en sòl no urbanitzable,
al terme municipal de Vilafant (exp. OTAAGI20160192).

EDICTE de 15 de desembre de 2016, sobre una resolució referent a les Normes de planejament urbanístic dels
municipis de Ponent.

EDICTE de 15 de desembre de 2016, sobre una resolució referent a les Normes de planejament urbanístic dels
municipis del Camp de Tarragona.

EDICTE de 15 de desembre de 2016, sobre una resolució referent a les Normes de planejament urbanístic dels
municipis de l'Alt Pirineu.

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT
RESOLUCIÓ TSF/2886/2016, de 14 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per al suport a la
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recerca en matèria de joventut.

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

ACORD GOV/162/2016, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Programa Catalunya Emprèn, 2017-2020.

ACORD GOV/163/2016, de 20 de desembre, pel qual cessa i es nomena un membre representatiu de la
societat catalana en el Consell Social de la Universitat de Lleida, i se'l nomena president.

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA
RESOLUCIÓ EMC/2898/2016, de 12 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts
a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ.

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

ORDRE ARP/339/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector
agrícola en matèria de sanitat vegetal.

ORDRE ARP/340/2016, de 16 de desembre, per la qual es publica l'ampliació de la llista de materials de base,
autoritzats a Catalunya, per a la producció de materials forestals de reproducció de categoria qualificada, de
Juglans regia.

CÀRRECS I PERSONAL

PARLAMENT DE CATALUNYA

OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2016, de cessament del senyor Josep Maria Sangenís Aragonés com a cap
d'Àrea d'Administració, Recursos Humans i Pressupost de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACORD GOV/159/2016, de 20 de desembre, de cessament del secretari executiu del Consell Català de
Formació Professional.

RESOLUCIÓ PRE/2889/2016, de 15 de desembre, per la qual s'adapta el nomenament d'un lloc singular a la
nova estructura del Departament de la Presidència.

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució PRE/2624/2016, de 18 de novembre, per la qual es nomenen les
vocalies de la Comissió de Commemoracions en representació de cadascun dels departaments de la
Generalitat, i les persones expertes a títol individual o bé en representació d'una institució o entitat (DOGC
núm. 7254, de 24.11.2016).

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució PRE/2782/2015, de 29 de novembre, per la qual s'adapta el
nomenament d'un lloc de comandament a la nova estructura del Departament de la Presidència (DOGC núm.
7264, de 12.12.2016).

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE
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RESOLUCIÓ GAH/2897/2016, de 19 de desembre, pel qual es modifica la composició de la Junta de Mèrits i
Capacitats de la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc singular a
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (convocatòria de provisió núm. GAH/009/16).

DEPARTAMENT DE SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/2887/2016, de 12 de desembre, de convocatòria específica de promoció interna del procés
selectiu per proveir places bàsiques de les categories de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-PI-
2016), en obstetrícia ginecològica (LLEVADOR/A-PI-2016), i en fisioteràpia (FISIO-PI-2016), tècnic/a
especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic (LAB-PI-2016), tècnic/a superior de
funció administrativa (TSFADM-PI-2016), tècnic/a de gestió de funció administrativa (TGFADM-PI-2016),
administratiu/iva (ADM-PI-2016), auxiliar administratiu/iva (AUXADM-PI-2016) i tècnic/a titulat/ada mitjà/ana
en treball social (TSOCIAL-PI-2016).

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/2892/2016, de 16 de desembre, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives
de la convocatòria de procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 57 places de la categoria de
caporal/a de l'escala tècnica del cos de Bombers de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 83/16).

RESOLUCIÓ INT/2893/2016, de 16 de desembre, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives
de la convocatòria de procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 22 places de la categoria de
sergent/a de l'escala tècnica del cos de Bombers de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 84/16).

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ 2179/2016, de 16 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l’ampliació de l’oferta pública
d’ocupació de personal docent i investigador amb caràcter permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya
per a l’any 2016.

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

RESOLUCIÓ VEH/2868/2016, de 14 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'acceptació de la cessió d’ús
temporal d’un vehicle de baixes emissions.

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE

ANUNCI de notificació en procediments del Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció Barcelona.

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2869/2016, de 5 de desembre, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental B2CS130453 de l’empresa Henkel Ibérica Operations, SL (sociedad unipersonal), d’una
activitat de fabricació de sabons, detergents, altres productes de neteja, abrillantadors, productes de matèries
plàstiques, productes químics, coles i adhesius, al terme municipal de Montornès del Vallès (exp.
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B2ACNS160422).

RESOLUCIÓ TES/2870/2016, de 5 de desembre, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental BA20110099 a l’empresa Praxair España, SLU, per a l’activitat de fabricació de gasos
situada al terme municipal de Castellbisbal (exp. B2ACNS160306).

RESOLUCIÓ TES/2871/2016, de 5 de desembre, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental BA20100067 atorgada a l’empresa Viñals Soler, SL, per a l’activitat d’escorxador i sala
de desfer per a boví i oví situada al terme municipal d’Argentona (exp. B1CNS160214).

RESOLUCIÓ TES/2872/2016, de 5 de desembre, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental BA20060092 atorgada a l’empresa Agropecuària Collell, SL, per a l’activitat ramadera
Mas Caramatxel situada al terme municipal de Gurb (exp. B1CNS160274).

RESOLUCIÓ TES/2873/2016, de 5 de desembre, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental BAAD070025 atorgada a l’empresa Anodicolor, SLU, per a l’activitat de revestiment de
metalls i materials plàstics situada al terme municipal de Sant Andreu de la Barca (exp. B1CNS160100).

RESOLUCIÓ TES/2874/2016, de 5 de desembre, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental BA20090112 atorgada a l’empresa Casas - Puigllong, SL, per a l’activitat ramadera
Granja Puigllong situada al terme municipal de Gurb (exp. B1CNS160117).

ANUNCI de notificació en procediment relatiu a la resolució d’incoació i el plec de càrrecs de l’expedient
sancionador 10/16.

ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte de subministrament (exp. PTOP-2016-485).

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. PTOP-2016-793).

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. PTOP-2016-900).

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
ANUNCI de notificació en procediment relatiu a diverses resolucions dictades en expedients administratius
sancionadors.

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/2885/2016, de 12 de desembre, per la qual es fa pública la llista de cooperatives inscrites al
Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya durant el mes de novembre de 2016.

ANUNCI pel qual es fa pública la interposició del recurs ordinari núm. 432/2016 i se cita a termini els possibles
interessats.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA
ANUNCI de notificació en procediments relatius a acords d’inici de revocació de la subvenció atorgada per a la
realització del Programa Fem Ocupació per a Joves 2013.

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

ANUNCI de notificació en procediment relatiu a resolucions d'expedients sancionadors.

ANUNCI de notificació en procediment relatiu a l'inici d'expedients sancionadors i propostes de resolució.
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ANUNCI de notificació en procediment relatiu a resolucions d'expedients sancionadors.

ALTRES ENS

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA
ANUNCI sobre la convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball en la categoria de tècnic
auxiliar de Gestió i Salut, grup C, subgrup C1.

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
ANUNCI sobre contractació de serveis.

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
ANUNCI sobre convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió d'un lloc de treball (conv. 20161202).

CONSORCI SANITARI INTEGRAL
RESOLUCIÓ sobre la licitació per a la contractació de l'acord marc amb un únic proveïdor per lot per al
subministrament del sistema de determinació de la glicèmia amb connectivitat al SAP del Consorci Sanitari
Integral.

INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA
ANUNCI per a la contractació del director de la Unitat d'Estudis Arqueomètrics (codi 017.44).

ANUNCI per a la provisió d'un lloc de treball fix d'administratiu de Gestió de la Recerca i Difusió (codi 017.45).

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'ALFARRÀS
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres de renovació de la canonada general i escomeses
d'aigua potable de l'avinguda de Pinyana, del nucli d'Andaní (exp. subvencions-28/2016).

AJUNTAMENT D'ALTAFULLA
ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte d'urbanització del subsector 1 PP2 els Munts.

AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS
ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la creació, modificació i/o supressió de
fitxers que contenen dades de caràcter personal.

AJUNTAMENT DE CALLÚS
ANUNCI sobre aprovació inicial del Reglament de règim intern de l'Escola municipal de música.

ANUNCI sobre modificació dels Estatuts del Patronat municipal del casal del poble.

AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE LA MARCA
EDICTE sobre aprovació inicial del Pla del polígon PP-ind-3.

AJUNTAMENT DE FORALLAC
EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'expropiació forçosa pel procediment de taxació conjunta dels
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béns i drets afectats per la prolongació del carrer Mas Bou a Peratallada.

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
ANUNCI sobre suspensió de la licitació per a la contractació dels serveis de recollida, admissió, classificació,
transport, distribució, lliurament i tornada de la correspondència ordinària, certificada, notificacions
administratives i altres serveis postals d'aquest Ajuntament en territori nacional i transfronterer (AS-63/2015).

AJUNTAMENT DE MANLLEU
ANUNCI sobre exposició pública de l'avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal.

AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ
EDICTE sobre contractació per substitució de la mestra per a l'escola bressol municipal.

AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte executiu de remodelació del carrer les Eres.

AJUNTAMENT DE REUS
EDICTE sobre publicació de l'oferta pública per a l'any 2016.

AJUNTAMENT DE RUBÍ
EDICTE sobre aprovació definitiva d'un projecte d'arranjament (casino).

AJUNTAMENT DE SALT
EDICTE sobre convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'un tècnic d'intervenció (exp.
2016D052000007).

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA
ANUNCI sobre retirada d’un vehicle abandonat en un aparcament públic (SIV-0252016).

AJUNTAMENT DE SITGES
EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal.

AJUNTAMENT DE VALLGORGUINA
ANUNCI sobre el llistat d'admesos i exclosos del concurs oposició per cobrir un lloc d'auxiliar administratiu.

AJUNTAMENT DE VIC
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte tècnic d'obres de millores al camp de rugbi municipal.

ANUNCI sobre publicació del catàleg de llocs de treball per a l'any 2017.

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

SECCIÓ TERCERA DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
DE CATALUNYA
ANUNCI sobre admissió a tràmit d'un recurs (exp. 215/2016).

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
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JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 764/2010).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
EDICTE sobre judici verbal (exp. 445/2015).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE MARTORELL
EDICTE sobre judici ordinari (exp. 611/2013).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 6 DE RUBÍ
EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 766/2011).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE BADALONA (ANT. CI-1)
EDICTE sobre judici verbal (exp. 8/2016).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ANT. CI-2)
EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 884/2014).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 2 DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ANT. CI-6)
EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 132/2016).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 4 DE TERRASSA (ANT. CI-8)
EDICTE sobre judici verbal (exp. 528/2015).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 45 DE BARCELONA
EDICTE sobre judici de divorci contenciós (exp. 167/2016).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 49 DE BARCELONA
EDICTE sobre judici verbal (exp. 338/2016).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 56 DE BARCELONA
EDICTE sobre judici verbal (exp. 765/2015).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 6 DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ANT. CI-11)
EDICTE sobre judici de guarda, custòdia o aliments de fills menors no matrimonials no consensuats (exp.
910/2015).

JUTJATS MERCANTILS

JUTJAT MERCANTIL NÚM. 1 DE BARCELONA
EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 1108/2014).

JUTJAT MERCANTIL NÚM. 8 DE BARCELONA
EDICTE sobre actuacions de judici ordinari (exp. 974/2015).

ANUNCIS DIVERSOS
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FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA

ANUNCI sobre licitació de serveis de neteja a la xarxa de metro a l'empara de la Llei 31/2007.
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACORD GOV/160/2016, de 20 de desembre, pel qual es prorroga l'Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre,
pel qual es declara d'interès públic el desenvolupament d'un altre lloc de treball de caràcter assistencial en
el sector públic sanitari o en determinats serveis socials per part del personal mèdic.

L'Administració sanitària ha de garantir l'adequada assistència sanitària a la ciutadania per fer efectiu el dret
constitucional a la protecció de la salut, mitjançant l'organització dels serveis sanitaris públics, d'acord amb la
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, és a dir, mitjançant la determinació dels
criteris generals de la planificació sanitària i l'ordenació territorial dels recursos humans per tal d'assegurar una
dotació adequada a les necessitats dels centres i serveis, amb l'objectiu d'assolir una màxima racionalització i
optimització en la prestació dels serveis.

Precisament, aquesta necessitat de garantir les prestacions sanitàries adequades en el conjunt del sistema
sanitari va justificar l'impuls i l'aprovació per part del Govern de sengles acords consecutius que declaren
l'interès públic perquè els professionals mèdics exerceixin un segon lloc de treball de caràcter assistencial en el
sector públic o en determinats serveis socials.

En aquest sentit, aquesta voluntat va quedar reflectida, primer, en l'Acord GOV/115/2007, de 2 d'octubre, pel
qual es declarava d'interès públic el desenvolupament d'un segon lloc de treball de caràcter assistencial en el
sector públic sanitari i en els centres residencials de la xarxa pública de serveis socials per part de personal
mèdic; posteriorment, en l'Acord GOV/198/2010, de 2 de novembre, pel qual es declara d'interès públic que el
personal mèdic exerceixi en un altre lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic, i, finalment, en
l'Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, pel qual es declara d'interès públic el desenvolupament d'un altre
lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic sanitari o en determinats serveis socials per part del
personal mèdic.

Aquests acords troben els seus fonaments principals en la clara tendència a l'envelliment a mitjà termini del
col·lectiu dels professionals de la medicina a Catalunya, que, d'acord amb les dades publicades per l'Institut
d'Estadística de Catalunya mitjançant l'informe Projeccions de població 2021-2041, coincideix amb
modificacions substancials quant al pes demogràfic de les diferents edats que configuren la piràmide
demogràfica, i això fa preveure un augment progressiu del pes demogràfic dels grups de més edat, atès
l'increment sostingut de l'indicador de l'esperança de vida de la població. Aquestes circumstàncies, actualment,
es considera que es mantenen, ja que no han variat de forma substancial.

De la mateixa manera, l'informe Demografia mèdica i situació laboral del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona (COMB), de 9 de desembre de 2013, també destacava aquestes dades en la part de la diagnosi i les
conclusions, on es reflectien el progressiu envelliment del col·lectiu mèdic, el qual, a més a més, s'havia
incrementat els darrers anys, i el notable augment del nombre de les jubilacions que es preveia que es
produirien entre els anys 2013 i 2030.

Entre alguns dels efectes d'aquesta situació, cal remarcar la possibilitat legal que els professionals de la
medicina quedin eximits de realitzar guàrdies a partir d'una determinada edat, la qual cosa dificulta la
cobertura d'activitats i franges horàries als centres assistencials.

Així mateix, aquest factor i altres d'afegits determinen que a l'informe de 2013 del COMB es consideri necessari
declarar d'interès públic que el col·lectiu mèdic pugui exercir en més d'un lloc de treball de caràcter assistencial
en el sector públic. Aquests altres factors afegits són: l'increment del nivell de precarietat en la contractació de
metges, especialment els més joves; la incidència del factor territorial en la cobertura dels serveis mèdics; la
disminució de l'afluència de metges estrangers, amb un augment dels que abandonen Catalunya, i el notable
fraccionament de les especialitats mèdiques, amb un sistema d'especialització de la professió poc flexible.

D'acord amb l'esmentat informe del COMB, aquest seguit d'elements situaven l'atur professional col·legiat en
un percentatge residual i determinaven l'existència d'un balanç negatiu de personal mèdic. Segons les dades
del Registre col·legial, a 31 d'octubre de 2013 només constava aturat el 0,4% del total de metges col·legiats a
Catalunya, per la qual cosa es considerava que existia un atur residual, atès que aquesta situació es
concentrava bàsicament en els metges estrangers (51%) i sense especialització (65,5%). En aquest moment,
d'acord amb les dades de l'informe de juny de 2016 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona denominat La
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precarietat laboral del col·lectiu mèdic. Realitats i propostes, elaborat pel Gabinet d'Estudis Col·legials, la
situació no ha variat substancialment, atès que el percentatge d'atur se situa en l'1,2% i, per tant, segueix
sent residual.

Aquesta situació impacta també en els serveis socials, on l'envelliment progressiu de la població i la pèrdua
d'autonomia que això pot comportar, així com el canvi del model familiar, han fet que la majoria de persones
ingressades en les residències assistides requereixin més atenció assistencial, de manera que s'origina un
augment de la demanda de professionals mèdics. D'acord amb això, vista l'estreta coordinació que existeix
entre les xarxes públiques de serveis socials i de salut, es considera convenient mantenir i millorar els
mecanismes que permeten que el personal mèdic que presta els seus serveis a l'àmbit dels centres residencials
de la xarxa de serveis socials de titularitat pública pugui compatibilitzar aquesta activitat amb l'exercici en un
altre lloc de treball al sector públic sanitari.

D'altra banda, el sistema sanitari català de cobertura pública es caracteritza per una considerable diversificació
de proveïdors, de titularitat pública i privada. En aquest sentit, cal tenir en compte que la Llei 21/1987, de 26
de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, a l'article 1.3
preveu que, als sols efectes d'aquesta Llei i per al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, es considera
activitat al sector públic la desenvolupada a les entitats concertades i col·laboradores de la Seguretat Social en
la prestació sanitària, actualment el Sistema Nacional de Salut.

Ateses les particularitats del sistema sanitari català, els professionals que ja presten els seus serveis en un
centre proveïdor del sector sanitari públic suposen un alt valor afegit que cal aprofitar per tal d'enriquir aquest
sistema, creant sinergies que repercuteixen en la seva qualitat. En aquesta línia, l'experiència dels anteriors
acords del Govern sobre el personal mèdic ha posat de manifest la necessitat d'aquesta declaració d'interès
públic, que repercuteix en benefici dels ciutadans.

Unes consideracions similars es poden traslladar al personal del Grup d'Emergències Mèdiques (GEM) de la
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior, que presta
assistència sanitària en intervencions tant als bombers i a un altre personal operatiu com als ciutadans víctimes
de sinistres, tenint en compte el perfil professional d'aquest col·lectiu i les considerables dificultats en el
moment de trobar professionals amb les competències i l'experiència necessàries per tal de poder ocupar els
llocs vacants o de substitucions al GEM.

L'esmentada Llei 21/1987, de 26 de novembre, a l'article 4.1 estableix que el personal comprès a l'àmbit
d'aplicació d'aquesta Llei solament pot desenvolupar una segona activitat al sector públic si ho exigeix l'interès
del mateix servei públic, i l'apartat 8 d'aquest article preveu que hi ha interès públic per exercir un segon
càrrec o activitat si així ho determina el Govern.

La declaració de l'existència d'interès públic per part del Govern de la Generalitat, en aplicació del dit article 4,
apartats 1 i 8, de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, quant a l'acompliment d'un segon lloc de treball o
activitat en el sector públic suposa, d'acord amb l'esmentada normativa d'incompatibilitats, una excepció a la
regla general de dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un sol lloc de treball, per la
qual cosa, a més d'exposar, com s'ha fet anteriorment, els motius que emparen aquesta declaració d'existència
d'interès públic, cal acotar-ne l'àmbit d'aplicació. En aquest sentit, l'article 4.9 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, estableix que correspon al Govern determinar l'existència d'interès públic quant a l'exercici d'un
segon lloc de treball o activitat en el sector públic, que és una condició necessària per a l'atorgament, si escau,
de la corresponent autorització de compatibilitat.

Els acords del Govern abans esmentats i, en concret, l'actual Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, volen,
doncs, intentar pal·liar algunes de les mancances detectades, plantejant més possibilitats per desenvolupar
dues activitats assistencials en el sector públic sanitari.

La declaració d'interès públic de l'Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, s'estableix per un termini de
vigència de tres anys, que finalitza el proper dia 27 de desembre, però, d'acord amb el que s'ha exposat, cal
entendre que actualment continuen existint les mateixes causes que en van justificar l'adopció.

Per tant, és adequat prorrogar l'Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, amb caràcter previ a la finalització
dels seu període de vigència, atès que resta acreditat el manteniment de les circumstàncies que van donar lloc
a la declaració d'interès públic que permet que els professionals públics sanitaris puguin compatibilitzar dues
activitats assistencials al sector públic sanitari, en els termes que preveu l'Acord esmentat.

Per tot això, a proposta del conseller de Salut, del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda,
del conseller d'Interior, del conseller de Justícia i de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, el Govern

 

Acorda:
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--1 Prorrogar l'Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, pel qual es declara d'interès públic el
desenvolupament d'un altre lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic sanitari o en determinats
serveis socials per part del personal mèdic, per un període de tres anys, comptadors des del 28 de desembre
de 2016, amb els mateixos termes que s'hi preveuen.

 

--2 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

(16.355.132)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACORD GOV/161/2016, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'elaboració de l'Estratègia Integral per a
l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya.

És voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya impulsar l'elaboració de l'Estratègia Integral per a
l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya per tal de crear un marc d'actuació comú que defineixi les
metodologies que cal emprar en l'atenció a aquest col·lectiu, en funció de les seves necessitats, i que estableixi
els recursos tant d'equipaments com de serveis que s'han d'activar a cada territori.

A proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies i de la consellera de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, el Govern

 

Acorda:

 

–1 Iniciar el procés d'elaboració de l'Estratègia Integral per a l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya.

 

–2 L'Estratègia Integral per a l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya ha de contenir, com a mínim:

L'Anàlisi en profunditat de les diferents metodologies d'atenció existents, comparant les despeses associades
amb el seu grau d'èxit.

La determinació dels perfils en què es recomanarà l'aplicació de cadascuna de les diferents metodologies.

La vinculació amb la resta de polítiques d'accés a l'habitatge i el manteniment d'aquest adreçades a la població
en general, en especial amb les polítiques preventives.

La determinació de les necessitats de provisió d'habitatge social i de les fórmules més adients per ampliar-ne la
disponibilitat.

La definició de protocols de prevenció del sensellarisme en els processos de desinstitucionalització.

La redefinició de les tipologies de recursos existents i l'actualització en la Cartera de Serveis Socials, tenint en
compte la perspectiva de gènere i incloent-hi els dispositius assistencials de salut mental i d'addiccions.

La modelització de les actuacions d'acompanyament, tot tenint en compte el treball en xarxa entre les serveis
socials públics, les entitats socials i la resta de serveis de protecció social (sanitaris, ocupacionals, de justícia,
entre d'altres).

Les pautes per a la implementació i el seguiment, així com per evitar un possible efecte crida.

El reconeixement dels drets de les persones sense llar: protecció davant dels delictes d'odi i participació de les
persones sense llar en la definició i el seguiment de les actuacions.

Un pla de formació dels professionals i l'establiment de canals que afavoreixin la generació i transmissió de
coneixement a partir de l'experiència.

Indicadors de seguiment que permetin valorar tant el procés com els resultats de les intervencions.

 

–3 En paral·lel al disseny de l'Estratègia, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya impulsaran un projecte pilot per tal d'orientar i d'analitzar les recomanacions de
l'Estratègia, així com concretar la inversió necessària per dur-la a terme. Aquest projecte consistirà en l'impuls,
el seguiment i l'anàlisi dels resultats d'una sèrie d'experiències d'atenció a persones sense llar basades en la
metodologia Housing First, o en d'altres intervencions assimilables, per abordar l'exclusió residencial en els
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grups de sense sostre i sense habitatge que s'estan realitzant o que es desenvoluparan al llarg de l'any 2017
en diverses ciutats de Catalunya en col·laboració amb els ajuntaments corresponents i amb entitats socials
especialitzades en l'atenció d'aquest col·lectiu. Per tal d'avaluar els resultats de les diferents experiències de
què constarà el projecte, es determinarà una sèrie d'indicadors compartits, de procés i de seguiment, que
s'hauran de tenir en compte en la presa de decisions i en la generalització de les lliçons apreses en el projecte
pilot.

 

–4 El procés d'elaboració de l'Estratègia Integral per a l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya tindrà una
durada de 12 mesos, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

 

–5 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hauran de dotar
del suport tècnic, administratiu i financer per a l'elaboració de l'Estratègia Integral per a l'Abordatge del
Sensellarisme a Catalunya i per a l'impuls, el seguiment i l'avaluació del projecte pilot, sens perjudici de la
necessària col·laboració de la resta de departaments de la Generalitat implicats en l'atenció integral a aquest
col·lectiu, com ara els departaments de Salut, Interior o Justícia.

 

–6 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

(16.355.133)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2888/2016, de 15 de desembre, per la qual es convoca la tretzena edició del Premi Ramon
Margalef d'Ecologia.

Atès que el Decret 160/2010, de 9 de novembre, modificat pel Decret 101/2012, de 25 de setembre, regula el
Premi Ramon Margalef d'Ecologia;

Atès que el Consell de Direcció del Premi, en sessió de data 28 de setembre de 2016, acorda aprovar la
proposta de bases aplicables a la tretzena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia, en compliment del que
preveu l'article 5.2.a) del Decret 160/2010, de 9 de novembre;

Atès que l'article 4 del Decret 160/2010, de 9 de novembre, estableix que el Premi es convoca anualment
mitjançant una resolució del president o presidenta de la Generalitat;

Atès que l'article 8.1 del Decret 160/2010, de 9 de novembre, preveu que la convocatòria del Premi s'ha de
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

- 1 Convocar la tretzena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia, d'acord amb les bases reguladores que
figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

 

- 2 La dotació de la tretzena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia és de vuitanta mil (80.000,00) euros,
a càrrec de la partida PR0101 D/48300000/5330/0000 de l'exercici 2017, i una peça única i simbòlica en
memòria de Ramon Margalef.

 

Barcelona, 15 de desembre de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

 

ANNEX

Bases del Premi Ramon Margalef d'Ecologia

 

Convocatòria 2017

El conreu de la ciència en tots els camps està arribant en els darrers anys a Catalunya al lloc que li pertoca per
la mida del país i pel seu entorn social, cultural i econòmic. Això no sempre fou així, per raons diverses, i
només en algunes disciplines la recerca, la innovació i la difusió de la ciència assoliren nivells realment
universals. Una d'aquestes disciplines fou l'ecologia, que tingué en Ramon Margalef un conreador tenaç,
brillant i reconegut internacionalment.

L'ecologia és una ciència relativament jove, que indaga les múltiples relacions dels organismes entre si i amb
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el seu entorn físic. Com a tal ciència, es basa en un corpus de coneixements obtinguts de l'estudi dels
fenòmens naturals, al camp o al laboratori, a unes escales sovint microscòpiques o mesoscòpiques, que li han
fornit l'aproximació reduccionista consubstancial a la ciència moderna. En aquest sentit, l'ecologia no és
diferent de les altres ciències anomenades "dures". Però també ha pogut gaudir d'una aproximació
macroscòpica, holística, que abasta el funcionament de la biosfera sencera o dels seus ecosistemes. No cal
oblidar, tampoc, els aspectes aplicats de l'ecologia, en una època en què la nostra espècie està alterant l'entorn
natural de múltiples maneres; l'ecologia pot posar de manifest l'efecte d'aquestes alteracions sobre les
comunitats naturals i contribuir a reduir-ne l'impacte.

Un dels principals estudiosos i pensadors d'aquesta ecologia alhora reduccionista i holística, que enfonsa les
arrels en les ciències pures i és fonamental per entendre el funcionament del món i per resoldre els problemes
ambientals, fou el professor Ramon Margalef i López (Barcelona, 1919-2004), que va portar a terme una tasca
científica i intel·lectual de primera magnitud en els camps de l'ecologia aquàtica (limnologia i oceanografia, en
especial l'ecologia del plàncton) i l'ecologia teòrica. Ramon Margalef, efectivament, va contribuir de forma
decisiva a la creació de la ciència ecològica moderna, fins al punt de ser-ne considerat un dels màxims
exponents mundials, en gran mesura gràcies a haver sabut interpretar els sistemes naturals en termes de la
teoria de la informació i d'haver explorat les àrees frontereres de les ciències naturals amb les ciències físiques.
Fou, així mateix, dels primers ecòlegs a entendre que l'espècie humana és una espècie més de la biosfera,
dotada d'una enorme capacitat d'alterar el medi, però que depèn com les altres espècies del seu entorn
natural. L'obra científica de Margalef és ingent, i al seu paper com a investigador cal afegir el de docent i de
divulgador, també fonamentals.

Per tot això, la Generalitat de Catalunya va crear l'any 2004 el Premi Ramon Margalef d'Ecologia, honorant així
la memòria del savi català i universal. El guardó, d'àmbit internacional, té com a objectiu el reconeixement
d'aquelles persones d'arreu del món que s'hagin distingit de manera excepcional en el conreu de la ciència
ecològica.

 

1. Objectiu

El Premi Ramon Margalef d'Ecologia té per objecte el reconeixement d'una trajectòria científica o un
descobriment en el camp de les ciències ecològiques que hagi contribuït al progrés significatiu del coneixement
o el pensament científic, o al desenvolupament d'instruments teòrics per a la bona gestió dels recursos
naturals, del territori o del mar.

 

2. Candidatures

El Premi pot ser atorgat tant a persones físiques com a persones jurídiques o a col·lectius de tot el món que
hagin dut a terme una tasca rellevant en el camp de les ciències ecològiques.

 

3. Presentació de candidatures

Les candidatures les presenten institucions universitàries, escoles superiors, centres de recerca, acadèmies
científiques o amb branques científiques, i altres institucions de finalitat anàloga, persones guardonades amb
aquest Premi en convocatòries anteriors i persones que hagin estat membres del jurat. Excepcionalment, es
poden admetre candidatures presentades a títol personal per persones de reconegut prestigi en l'àmbit de la
ecologia.

Les candidatures han de ser argumentades (amb carta o nota raonada, signada per la persona responsable de
la presentació de la candidatura) i, acompanyades d'un currículum, han de ser presentades abans del 19 de
maig de 2017 i s'han d'adreçar a la Secretaria del Premi Ramon Margalef, al Departament de la Presidència de
la Generalitat de Catalunya. El seu contingut pot ser enviat anticipadament per correu electrònic a la Secretaria
del Premi (prm@gencat.cat).

Un cop presentades, les candidatures han de ser considerades en dues convocatòries més (tres en total),
excepte si el/la proponent manifesta explícitament que la seva proposta no torni a ser considerada.

 

4. Dotació

La dotació del Premi és de vuitanta mil (80.000,00) euros i una peça única i simbòlica en memòria de Ramon
Margalef.
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5. Periodicitat

Anual.

 

6. Jurat i concessió

El jurat del Premi en la convocatòria de 2017 està integrat per les persones següents:

a) President:

Joandomènec Ros, catedràtic, Departament d'Ecologia, Universitat de Barcelona; president, Institut d'Estudis
Catalans (Barcelona, Espanya)

b) Vocals:

Rita Adrian, professora d'investigació, Departament de Recerca en Ecosistemes, Leibniz-Institute of Freshwater
Ecology and Inland Fisheries (Berlin, Alemanya)

Wolfgang Cramer, director d'investigació, Institut Mediterrani de Biodiversitat i d'Ecologia Marina i Continental
(Aix-en-Provence, França)

John Grace, catedràtic emèrit, Departament de Biologia Mediambiental, Facultat de Geociències, Universitat
d'Edimburg (Edimburg, Gran Bretanya)

Nancy B. Grimm, catedràtica, Facultat de Ciències de la Vida, Universitat Estatal d'Arizona (Tempe, Estats Units
d'Amèrica)

Marina Montresor, professora d'investigació, Stazione Zoologica Anton Dohrn (Nàpols, Itàlia)

Beatriz Reguera, professora d'investigació, Centre Oceanogràfic de Vigo, Institut Espanyol d'Oceanografia
(Vigo, Espanya)

El Jurat, assistit amb veu però sense vot pel secretari o la secretària del Premi, decidirà la candidatura
guanyadora, decisió que s'ha de prendre amb un mínim de quatre vots favorables.

El quòrum mínim de constitució del jurat és de cinc membres.

 

7. Proclamació i lliurament del Premi

El Consell de Direcció proclamarà el Premi.

El lliurament solemne del Premi i l'acte acadèmic corresponent tindran lloc a Barcelona.

 

8. Publicitat i transparència

8.1. D'aquesta convocatòria, la decisió del jurat i l'atorgament del Premi Ramon Margalef d'Ecologia se'n dóna
publicitat a través de la pàgina web del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

8.2. Aquesta convocatòria es regirà en tot allò que sigui d'aplicació per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

9. Òrgans de direcció i gestió

Els òrgans de direcció i gestió del Premi, així com totes les seves característiques, inclòs el procés de
designació dels membres del jurat, figuren en el Decret 160/2010, de 9 de novembre, de regulació del Premi
Ramon Margalef d'Ecologia (DOGC núm. 5755, de 15.11.2010), modificat pel Decret 101/2012, de 25 de
setembre (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012). Aquesta documentació és consultable a la pàgina web del Premi
http://www.gencat.cat/premiramonmargalef.

 

(16.355.030)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

DECRET 331/2016, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2017.

La presentació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 al Parlament de Catalunya s'ha
endarrerit fins al 29 de novembre de 2016.

La darrera Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya aprovada és la Llei 2/2015, de l'11 de març, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. Aquests pressupostos van ser prorrogats mitjançant
els Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016.

Aquesta pròrroga pressupostària es va ajustar a la nova estructura administrativa de la Generalitat de
Catalunya amb motiu del nou Govern sorgit de les eleccions del 27 de setembre del 2015, d'acord amb el
Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

L'article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, estableix que, si per qualsevol motiu l'1 de gener el pressupost no està aprovat, es
considerarà prorrogat automàticament el de l'any anterior en els seus crèdits inicials fins a l'aprovació i la
publicació dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això, i atès que la pròrroga automàtica dels darrers pressupostos aprovats ocasionaria importants
disfuncions en la prestació dels serveis públics, cal adaptar el pressupost prorrogat a l'estructura administrativa
vigent a l'1 de gener del 2017.

Vista la normativa vigent en matèria d'estabilitat pressupostària;

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Àmbit d'aplicació

Les disposicions que conté aquest Decret són d'aplicació a les seccions pressupostàries de la Generalitat de
Catalunya, al Servei Català de la Salut i a les entitats autònomes administratives. Pel que fa als pressupostos
prorrogats de les entitats autònomes comercials i de les entitats de dret públic, així com els de les societats
mercantils, dels consorcis i de les fundacions en els quals la Generalitat disposa del control efectiu en els seus
òrgans de govern, han d'ajustar l'execució dels seus pressupostos de despesa a la previsió de disponibilitat dels
crèdits prorrogats de la secció o entitat que constitueixin part dels seus ingressos, en els termes establerts en
aquest Decret. En el cas que resulti indispensable una major dotació per a alguna despesa inajornable, l'entitat
ha d'instar el departament d'adscripció perquè gestioni la transferència de crèdit que es consideri oportuna.

En el supòsit que l'entitat ja hagi aprovat el seu pressupost per al 2017, cal que els seus òrgans de govern
realitzin els ajustos necessaris per donar compliment al que s'estableix en aquest Decret.

Aquesta norma és d'aplicació també a les entitats no majoritàries de la Generalitat que estan classificades com
a administració pública de la Generalitat, d'acord amb les normes del Sistema europeu de comptes nacionals i
regionals (SEC).

 

Article 2
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Determinació dels crèdits prorrogats

1. Crèdits de les despeses

A partir de l'1 de gener de 2017 es prorroguen els crèdits inicials de les despeses dels pressupostos de la
Generalitat per a l'any 2015, aprovats per la Llei 2/2015, de l'11 de març, d'acord amb els criteris següents:

a) L'estructura orgànica del pressupost prorrogat s'ha d'adaptar, sense alterar-ne la quantia global, a
l'organització administrativa vigent en l'exercici 2017, consolidant les modificacions i ajustos pressupostaries
autoritzats al llarg dels exercicis 2015 i 2016 derivats de reestructuracions administratives, -vigents per a
l'exercici 2017.

b) Les estructures per programes de les despeses i les econòmiques de les despeses del pressupost prorrogat
s'han d'adaptar a les modificacions de l'estructura orgànica fetes al llarg dels exercicis 2015 i 2016 i a les que
puguin resultar necessàries des de l'inici de l'exercici 2017.

c) No es prorroguen els crèdits per a despeses destinats a programes o actuacions que finalitzen el 2015 i el
2016.

2. Crèdits de les despeses finançades amb ingressos finalistes o afectats

a) Crèdits de les despeses finalistes: les despeses finançades amb ingressos finalistes, ingressos procedents
d'altres administracions, incloses en el pressupost inicial 2015 es prorroguen per l'import ajustat a la
consignació pressupostària per a l'exercici 2017 de l'administració d'origen, sense que, en cap cas, això suposi
un import superior al crèdit inicial 2015, adaptant els codis de finançament finalista a la nomenclatura prevista
per al 2017.

b) Crèdits de les despeses afectades: les despeses finançades amb ingressos afectats, ingressos propis de la
Generalitat que la normativa afecta a una destinació concreta, incloses en el pressupost inicial 2015, es
prorroguen per l'import ajustat a la consignació pressupostària per a l'exercici 2017, sense que, en cap cas,
això suposi un import superior al crèdit inicial 2015. La Direcció General de Pressupostos ha d'establir quins
dels ingressos afectats a despeses es poden identificar en el sistema de gestió econòmica de la Generalitat de
Catalunya (GECAT).

 

Article 3

Criteris per determinar la gestió de la despesa durant la pròrroga pressupostària.

Els crèdits inicials del pressupost 2015 prorrogats per al 2017 han de ser coherents amb l'objectiu de dèficit
públic fixat per la normativa vigent en matèria d'estabilitat pressupostaria.

En aquest sentit, els crèdits inicials del 2015 es prorroguen per a l'exercici 2017, d'acord amb els criteris
següents:

a) Crèdits de les despeses de capítol 1: les despeses de personal de capítol 1 s'han d'ajustar a les dotacions
pressupostades a 31 de desembre de 2016.

b) Crèdits de les despeses de la resta de capítols (capítols 2 a 9): es prorroguen, en el seu conjunt, per la
totalitat del pressupost inicial 2015 ajustat a les previsions d'ingressos finalistes i afectats per al 2017. Pel que
fa al 8, l'import d'actius financers ha d'observar el que estableix la Resolució  de 9 de setembre de 2015, de la
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, en la qual es defineix el principi de prudència financera
de les comunitats autònomes de les operacions financeres que tenen per objecte actius financers o la concessió
d'avals, reavals o altres tipus de garanties públiques o mesures de suport extrapressupostari o la norma que
en un futur la substitueixi.

 

Article 4

Retencions de saldos pressupostaris

Sens perjudici del que s'estableix als articles anteriors, el Departament competent en matèria de pressupostos,
i segons l'execució de l'estat d'ingressos o de despeses, pot acordar la retenció de saldos pressupostaris en
període de pròrroga, corresponents a crèdits no vinculats a ingressos finalistes i afectats de les entitats a què
fa referència l'article 1, i també qualsevol altra mesura que consideri adequada per complir els objectius
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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Article 5

Comptabilització de les despeses durant la pròrroga pressupostària

a) Les transferències i les aportacions de fons entre l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector
públic, i també entre aquestes entitats, que no responguin al pagament de preus o tarifes per
contraprestacions individualitzables, s'han de comptabilitzar, amb caràcter general, per dotzenes parts de llur
import pressupostat no abans del primer dia laborable de cada mes. Tanmateix, en el cas que el calendari
d'execució real de les despeses finançades de l'entitat requereixi una periodificació diferent a l'esmentada, es
poden comptabilitzar d'acord amb aquest calendari, amb l'informe favorable previ de la Intervenció Delegada.

b) Els contractes programa vigents entre l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic
s'han de revisar d'acord amb les aportacions econòmiques que derivin de l'aplicació d'aquest Decret.

c) Els crèdits de transferències i aportacions consolidables entre els pressupostos de la Generalitat de
Catalunya, del Servei Català de la Salut, i de les entitats autònomes administratives s'han d'ajustar al que sigui
necessari per donar compliment a les mesures establertes en aquest Decret. Per tant, les entitats esmentades
estan obligades a realitzar els ajustos necessaris en els seus pressupostos, tant a l'estat d'ingressos com a
l'estat de despeses. En el cas que el Servei Català de la Salut i les entitats autònomes administratives prevegin
que els seus ingressos propis puguin ser inferiors als establerts en els seus respectius pressupostos inicials per
al 2015, ho han de comunicar a la Direcció General de Pressupostos i l'han d'informar de les partides en què
s'hagin d'aplicar retencions de crèdit per l'import esmentat.

d) Pel que fa a compromisos pluriennals amb anualitat per al 2017, els expedients de despesa anticipada i les
obligacions d'exercicis anteriors pendents d'aplicar en el pressupost, el Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda ha d'efectuar les reserves de crèdit pels imports aprovats que corresponguin, d'acord
amb l'article 5 de l'Ordre VEH/277/2016, de 18 d'octubre, sobre operacions comptables de tancament de
l'exercici pressupostari de 2016.

En el cas que no hi hagi crèdit o sigui insuficient per efectuar algunes de les retencions esmentades, el
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de dur a terme les actuacions que consideri
necessàries per completar les retencions.

 

Article 6

Vinculació dels crèdits de despeses del pressupost prorrogat

Pel que fa als crèdits de despesa autoritzats durant la pròrroga pressupostària, incloent-hi les despeses amb
fons finalistes i afectats de la Generalitat de Catalunya, del Servei Català de la Salut i de les entitats
autònomes administratives, es mantenen les vinculacions establertes en l'article 3 de la Llei 2/2015, d'11 de
març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, amb les excepcions següents:

a) Pel que fa al capítol 1, els crèdits autoritzats vinculen per servei i capítol, llevat dels crèdits relatius als
articles 15 i 17, que vinculen per servei i concepte, i dels relatius a l'article 16, que vinculen per secció i
concepte, si són de la Generalitat, i per entitat i concepte, en la resta de casos, excepte la secció Parlament,
que vinculen per servei pressupostari i concepte.

b) Pel que fa al capítol 4, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol, llevat de les
transferències nominatives; de les aplicacions 460.0017, «Fons per al foment del turisme»; 464.0001, «Pla
únic d'obres i serveis de Catalunya», i 489.0001, «Farmàcia (receptes mèdiques)», i de les partides
pressupostàries PO01 D/470.0001/521, «A empreses privades», i BE15 D/480.0005/333, «Renda mínima
d'inserció», que vinculen per servei, programa i aplicació, i del concepte 488, «Concerts educatius», que
vincula per servei, programa i concepte

c) Pel que fa al capítol 7, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol, llevat de les
transferències nominatives, de l'aplicació 762.0001, «Pla únic d'obres i serveis de Catalunya», i de la partida
pressupostària PO01 D/770.0001/521, «A empreses privades», que vinculen per servei, programa i aplicació.

d) Els crèdits pressupostats amb fons finalistes i afectats vinculen d'acord amb els criteris establerts en l'article
3 de la Llei 2/2015, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 independentment dels seus
respectius orígens de crèdit, llevat que es tracti de generacions sense ingrés condicionades.

e) Els crèdits de la secció «Participació dels ens locals de Catalunya en ingressos de l'Estat» vinculen d'acord
amb els criteris de l'apartat 1 independentment dels seus respectius orígens de crèdit.
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Article 7

Transferències de crèdit

Pel que fa a les transferències de crèdit autoritzades durant la pròrroga pressupostària, es mantenen els
mateixos termes de l'article 6 de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2015.

 

Article 8

Generació de crèdits

Poden generar crèdit en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, del Servei Català de la Salut, i de les
entitats autònomes administratives, durant el període de pròrroga i d'acord amb el que disposa el Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, els ingressos no previstos o els superiors als que es tenen en compte en el pressupost inicial que es
produeixin al llarg de l'exercici pressupostari establerts en l'article 7 de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015

 

Article 9

Crèdits ampliables

Pel que fa als crèdits de despesa autoritzats durant la pròrroga pressupostària, incloent-hi els que contenen
fons finalistes i afectats, de la Generalitat de Catalunya, del Servei Català de la Salut, i de les entitats
autònomes administratives, mantenen la consideració d'ampliables en els mateixos termes que els previstos en
l'article 8 de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015

 

Article 10

Despeses afectades a ingressos finalistes i afectats

1. En les despeses que es financen amb càrrec a ingressos finalistes o afectats no es poden ordenar pagaments
fins que no s'hagi produït efectivament l'ingrés en la tresoreria corresponent.

2. Excepcionalment, en els casos de despeses finançades per altres administracions o entitats públiques, i
sempre que s'acrediti documentalment el compromís de finançament de l'administració o l'entitat que hagi
d'aportar els fons es poden ordenar pagaments sense que s'hagi produït efectivament l'ingrés en els casos
següents:

a) Si són necessaris per atendre les despeses de personal.

b) Si corresponen a subvencions periòdiques que tenen per finalitat prestacions de caràcter personal o social.

c) Si corresponen a programes dels quals es rep el finançament per mitjà d'un reemborsament, amb la
justificació de les despeses efectivament produïdes.

d) Altres supòsits, degudament justificats, que autoritzi el Govern amb l'informe previ del departament
competent en matèria de pressupostos.

3. El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda pot incorporar i adequar dins del sistema
GECAT els codis de finançament finalista i afectat per tal d'identificar els crèdits de les despeses finançades
amb ingressos finalistes i afectats.

 

Article 11

Operacions financeres

1. Es prorroga l'autorització que conté la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2015, per a l'emissió de deute o la formalització d'operacions d'endeutament, en qualsevol
modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi l'autoritzat per la Llei esmentada. Aquests límits queden
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automàticament revisats pels imports que derivin dels programes vigents o que s'aprovin en aplicació de la
normativa d'estabilitat pressupostària.

2. En el cas de les entitats del sector públic de la Generalitat, només es poden preveure noves operacions
d'endeutament per l'import necessari per cobrir les amortitzacions previstes dins de l'exercici 2017, de manera
que no s'incrementi el saldo viu de l'endeutament a 31 de desembre de 2016. Excepcionalment, amb
l'autorització prèvia del Govern, les entitats del sector públic de la Generalitat poden augmentar aquesta
limitació del saldo viu fins al límit autoritzat per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2015.

3. Les característiques de les operacions d'endeutament que assenyala aquest article les ha de fixar el Govern,
a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria d'endeutament. Pel que fa a les
operacions a què fa referència l'apartat 2, la direcció general competent en matèria de política financera ha de
seguir el procediment establert en l'article 36.4 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2015, sempre que es validi el requisit d'excepcionalitat que s'ha esmentat.

4. Les operacions financeres que tinguin per objecte actius financers o la concessió d'avals o algun altre tipus
de garantia s'han d'autoritzar d'acord amb els termes de la Resolució de 9 de setembre de 2015 de la
Secretaria General de Coordinació Autonòmica del Ministeri d'Hisenda i d'Administracions Públiques en la qual
es defineix el principi de prudència financera de les comunitats autònomes de les operacions financeres que
tinguin per objecte actius financers o la concessió d'avals, reavals o altres tipus de garanties públiques o
mesures de suport extrapressupostari o la norma que en un futur la substitueixi.

 

Article 12

Imputació de compromisos de despesa d'exercicis anteriors

1. La imputació de compromisos de despesa d'exercicis anteriors s'ha d'ajustar als termes establerts a l'article
11 de l'Ordre VEH/277/2016, de 18 d'octubre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici
pressupostari 2016.

2. Els expedients d'incorporació de romanents de crèdit que s'hagin de tramitar en els termes que preveu
l'article 8 de l'Ordre VEH/277/2016, de 18 d'octubre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici
pressupostari 2016, d'acord amb la normativa vigent, s'han d'ajustar a les disposicions següents:

a) Els romanents de crèdit existents a 31 de desembre de 2016 finançats a càrrec de fons finalistes
efectivament ingressats que en la data esmentada no estiguin vinculats al compliment d'obligacions ja
reconegudes es poden incorporar a l'exercici 2017 per aplicar-los a les finalitats que van motivar aquests
ingressos. Tanmateix, no es pot autoritzar la incorporació de romanents de crèdit que ja hagin estat
incorporats successivament en els dos darrers exercicis, llevat que el període d'execució establert per a les
actuacions que s'han de finançar sigui superior.

b) Les incorporacions de romanents de crèdit corresponents a operacions no financeres s'han de compensar
amb retencions de crèdit, o bé, s'han de finançar amb càrrec a una minoració d'altres crèdits, en qualsevol cas,
corresponents a operacions no financeres.

c) La necessitat de compensació o finançament prevista en el punt b no és d'aplicació en els casos
d'incorporacions de romanents de crèdit finançats amb càrrec a Fons finalistes o afectats efectivament
ingressats, en què n'hi ha prou amb acreditar l'ingrés.

d) La direcció general competent en matèria de pressupostos pot acordar, en funció de l'execució
pressupostària, compensar amb càrrec a la secció FO “Fons de Contingència” les incorporacions de romanents
de crèdit establertes a l'apartat a).

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera. Competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries en període de pròrroga
pressupostària.

1. El Govern, mentre duri el període de pròrroga pressupostària, autoritza el departament competent en
matèria de pressupostos a realitzar:
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a) Les adaptacions tècniques que calgui com a conseqüència de reorganitzacions administratives per crear les
seccions, els serveis i els conceptes pressupostaris necessaris i, si escau, autoritzar les modificacions de crèdits
corresponents.

b) Les transferències de crèdit necessàries per atendre el finançament d'una possible variació en la previsió
dels interessos, així com la previsió d'increment de les despeses de personal per atendre les recurrències de les
dotacions pressupostades a 31 de desembre de 2016 i altres obligacions relacionades.

c) Les transferències de crèdit entre diverses seccions del pressupost de la Generalitat, excepte la secció del
fons de contingència.

2. Les operacions a què fa referència l'apartat 1 no poden donar lloc, en cap cas, a un increment de crèdit dins
del pressupost.

 

Segona. Pròrroga de compromisos econòmics amb entitats d'economia social o del tercer sector.

S'autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a prorrogar durant l'exercici 2017 i fins que es
dicti la resolució de concessió corresponent  o es concerti la prestació del servei, les obligacions mensuals per
al manteniment de programes de serveis socials a les entitats que n'han estat beneficiàries a l'empara de les
ordres BSF/44/2015, de 9 de març i TSF/75/2016, de 7 d'abril,  i les resolucions BSF/557/2015, de 24 de març
i TSF/964/2016, d'11 d'abril, sempre que continuïn reunint les condicions que en van causar la concessió.

 

Tercera. Mesures pressupostàries amb relació a les entitats incloses en processos de racionalització i
simplificació de l'estructura del sector públic.

1. El Govern, dins les previsions pressupostàries assignades per a l'exercici 2017, pot autoritzar modificacions
pressupostàries per realitzar els ajustos necessaris per al funcionament de les entitats sotmeses a un procés de
supressió, extinció, integració o fusió, dins del marc de racionalització i simplificació de l'estructura del sector
públic de la Generalitat de Catalunya, per atendre les seves obligacions econòmiques.

2. Malgrat el que estableix l'apartat 1 i mentre no conclogui el procés de supressió, extinció, integració o fusió,
el Govern pot autoritzar que la gestió pressupostària de les entitats afectades es faci amb càrrec al
departament al qual estan adscrites.

3. Les modificacions pressupostàries a què es refereix l'apartat 1 no poden suposar, en cap cas, increment de
despesa.

 

Quarta. Interès legal del diner i interès de demora

1. Fins al 31 de desembre de 2017, l'interès legal del diner és el que fixa la Llei de pressupostos generals de
l'Estat vigent en cada moment.

2. Fins al 31 de desembre de 2017, l'interès de demora aplicable a les quantitats degudes a les finances de la
Generalitat és el que fixa la Llei de pressupostos generals de l'Estat, vigent en cada moment.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Les direccions generals de Pressupostos; de Política Financera, Assegurances i Tresor; la Intervenció General i
la Secretaria d'Administració i Funció Pública poden dictar, en l'àmbit de les competències respectives, les
mesures necessàries per desplegar i aplicar aquest Decret.

 

Segona

Aquest Decret entra en vigor l'1 de gener de 2017.
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Barcelona, 20 de desembre de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

 

(16.355.142)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.20167/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16355142-2016



DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

RESOLUCIÓ VEH/2890/2016, d'1 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Addenda d'adhesió de la
Comunitat Autònoma de Catalunya al Protocol de col·laboració entre l'Administració general de l'Estat
(ministeris d'Hisenda i Administracions Públiques, i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) i Farmaindustria.

En data 8 de juny de 2016 s'ha signat l'Addenda d'adhesió de la Comunitat Autònoma de Catalunya al Protocol
de col·laboració entre l'Administració general de l'Estat (ministeris d'Hisenda i Administracions Públiques, i de
Sanitat, Serveis socials i Igualtat) i Farmaindustria.

Ateses les previsions de l'article 110.3 i de l'article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

Fer pública l'Addenda d'adhesió de la Comunitat Autònoma de Catalunya al Protocol de col·laboració entre
l'Administració general de l'Estat (ministeris d'Hisenda i Administracions Públiques, i de Sanitat, Serveis socials
i Igualtat) i Farmaindustria, que ha estat inscrita en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya amb el codi 2016/2/012 i que es transcriu a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 1 de desembre de 2016

 

Josep M. Jové i Lladó

Secretari general

 

 

Annex

Addenda d'adhesió de la Comunitat Autònoma de Catalunya al Protocol de col·laboració entre l'Administració
general de l'Estat (ministeris d'Hisenda i Administracions Públiques, i de Sanitat, Serveis socials i Igualtat) i
Farmaindustria

 

Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda de la Comunitat Autònoma de
Catalunya,

 

Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut de la Comunitat Autònoma de Catalunya,

 

Nomenats pel Decret 3/2016, de 13 de gener, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern, els consellers i
conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern, que actuen en virtut de
l'autorització conferida per l'Acord del Govern de 7 de juny de 2016,

 

Exposen que:
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1. Amb data 7 de juny de 2016 el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de Catalunya va acordar, en la
seva reunió de 7 de juny l'adhesió a l'instrument de suport a la sostenibilitat de la despesa farmacèutica i
sanitària de les Comunitats Autònomes creat a l'article 113 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat,

 

2. Amb data 4 de novembre de 2015, l'Administració general de l'Estat (ministeris d'Hisenda i Administracions
Públiques, i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) i Farmaindustria van subscriure un protocol de col·laboració
per tal d'establir i articular un espai de col·laboració, obert a les comunitats autònomes, entre el Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Farmaindustria, per a
la consecució d'objectius comuns en matèria de sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut, millora de
l'eficiència del Sistema Nacional de Salut, racionalització de la despesa farmacèutica pública, accés dels
pacients a la innovació amb equitat en tot el territori espanyol i creació de valor industrial, en un marc
regulador estable i predictible.

 

3. La clàusula quarta del protocol esmentat crea la respectiva Comissió Seguiment i preveu la participació d'un
representant per cada comunitat autònoma que s'adhereixi a l'instrument de suport a la sostenibilitat de la
despesa farmacèutica i sanitària previst en la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.

 

En virtut de l'indicat anteriorment:

 

La Comunitat Autònoma de Catalunya mitjançant la present addenda, a data 8 de juny de 2016, subscriu el
protocol de col·laboració entre l'Administració general de l'Estat (ministeris d'Hisenda i Administracions
Públiques, i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) i Farmaindustria.

 

Signat:

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

 

Antoni Comín i Oliveres

Conseller de Salut

 

(16.355.035)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

RESOLUCIÓ VEH/2891/2016, d'1 de desembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni entre l'Autoritat de
Gestió i el Coordinador Territorial Est per a la delimitació de tasques dels coordinadors territorials en el
Programa de Cooperació Territorial INTERREG V-A Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020.

En data de 8 de juny de 2016 s'ha signat el Conveni entre l'Autoritat de Gestió i el Coordinador Territorial Est
per a la delimitació de tasques dels coordinadors territorials en el Programa de Cooperació Territorial INTERREG
V-A Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020.

Ateses les previsions de l'article 110.3 i de l'article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

Fer públic el Conveni entre l'Autoritat de Gestió i el Coordinador Territorial Est per a la delimitació de tasques
dels coordinadors territorials en el Programa de Cooperació Territorial INTERREG V-A Espanya-França-Andorra
POCTEFA 2014-2020, que ha estat inscrit en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya amb el codi 2016/4/017 i que es transcriu a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 1 de desembre de 2016

 

Josep M. Jové i Lladó

Secretari general

 

 

Annex

Conveni entre l'Autoritat de Gestió i el Coordinador Territorial Est per a la delimitació de tasques dels
coordinadors territorials en el Programa de Cooperació Territorial INTERREG V-A Espanya-França-Andorra
POCTEFA 2014-2020

 

Les parts:

 

1) El Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), en qualitat d'Autoritat de Gestió (AG) per al
Programa operatiu de cooperació territorial Espanya-França-Andorra (en endavant, el Programa), amb seu
principal a Jaca, edifici IPE avinguda de Nuestra Señora de la Victoria, 8, representat pel Sr. Alain Rousset en
qualitat de president del Consorci de la CTP,

i

2) La Generalitat de Catalunya, en qualitat de coordinador territorial de la zona est, amb seu principal a
Barcelona, Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, passeig de Gràcia, 19, representat pel sr.
Albert Castellanos Maduell, en qualitat de director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, en
virtut de l'autorització que s'efectua per l'Acord del Govern de 24 de maig de 2016, d'altra banda,
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Han convingut l'Acord següent preveient responsabilitats i atribucions de les parts per a la gestió del Programa
INTERREG V-A Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020, d'acord amb l'enunciat de l'esmentat Programa
aprovat per la Comissió Europea el 19 de maig de 2015.

 

Índex

Preàmbul: Referències reglamentàries.

Capítol I: Objecte de l'Acord.

Capítol II: Durada de l'Acord.

Capítol III: Compromisos comuns de les parts.

Capítol IV: Responsabilitats de l'autoritat de gestió.

Capítol V: Responsabilitat dels organismes territorials.

Capítol VI: Financiació.

Capítol VII: Modificació del Conveni.

Capítol VIII: Naturalesa del Conveni.

Capítol IX: Conclusió del Conveni.

Capítol X: Registre.

 

Preàmbul: Referències reglamentàries

 

Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel
qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social
Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i
de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament
Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el
Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;

Vist el Reglament (UE) núm. 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 sobre
el Fons Europeu de Desenvolupament Regional i sobre disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió
en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1080/2006;

Vist el Reglament (UE) núm. 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel
que s'estableixen disposicions específiques relatives al suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a
l'objectiu de cooperació territorial europea;

Vist el Reglament delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió de 3 de març de 2014 que complementa el
Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen disposicions
comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió,
al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual
s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social
Europeu, al Fons de Cohesió, i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca;

Vist el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual
s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell
pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació
d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i
comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades;

Vist el Reglament (UE) núm. 1302/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel
qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1082/2006 sobre l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial
(AECT) pel que fa a la clarificació, a la simplificació i a la millora de la creació i el funcionament d'aquestes
agrupacions;
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Vista la Decisió d'execució de la Comissió de 19 de maig de 2015, relativa a l'aprovació del programa de
cooperació Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA);

Vista l'aprovació del Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'Acord de 24 de maig de 2016;

 

Capítol I: Objecte de l'Acord

 

El present Conveni estableix la delimitació de tasques dels coordinadors territorials en el Programa, mitjançant
la determinació de responsabilitats de l'AG i els coordinadors territorials.

Els coordinadors territorials són coordinats per l'autoritat de gestió que ha de constatar periòdicament el
resultat dels treballs realitzats per l'efectiu compliment de les funcions reglamentàries d'aquesta Autoritat.

El document de dispositiu de posada en marxa aprovat en el Comitè de Seguiment del 17 de desembre de 2014
precisa el repartiment de tasques i de responsabilitats (annex-dispositiu de posada en marxa).

 

 

Capítol II: Durada de l'Acord

 

El present Conveni entrarà en vigor a la data de la signatura per part de les parts i fins al tancament oficial del
Programa.

 

 

Capítol III: Compromisos comuns de les parts

 

1. Assumir les seves responsabilitats lligades a la gestió del Programa:

- de conformitat amb les legislacions nacionals i comunitàries vigents;

- de conformitat amb les disposicions del Programa i dels procediments establerts en el marc del programa;

- a partir d'una gestió adequada, als principis de transparència i partenariat, de conformitat amb les previsions
del present Conveni.

 

2. Informar-se recíprocament i periòdicament sobre les activitats lligades a la gestió del Programa i a
organitzar -al costat dels altres coordinadors territorials- reunions per tal d'avaluar el progrés assolit en la
gestió del Programa. Es comprometen també a organitzar reunions bilaterals en vista d'analitzar qualsevol
aspecte lligat al present Conveni.

 

3. No utilitzar informacions o documents obtinguts o als quals tinguin accés en el període d'implementació del
Programa per a un altre fi que no sigui el de complir amb les obligacions que recauen d'acord amb aquest
Conveni.

 

 

Capítol IV: Responsabilitats de l'autoritat de gestió (AG)

 

1. L'AG s'ha d'encarregar de la gestió i execució del Programa, d'acord amb el principi de bona gestió
financera.
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2. L'AG disposa, per a la realització de les seves funcions, d'un òrgan intern de suport tècnic, la Secretaria
Conjunta (en endavant, SC).

 

1. Previsions organitzatives

L'AG, a través de la SC:

- Elaborar procediments i guies necessàries per a la gestió, certificació, seguiment i avaluació del Programa.

- Acorda l'assistència al Coordinador Territorial, a sol·licitud d'aquest en problemes lligats al desenvolupament
del Programa.

 

2. Activitats de preparació, publicació de les convocatòries i instrucció de projectes.

L'AG:

- Publica les convocatòries que permeten sol·licitar el finançament comunitari i informa de la documentació
aferent d'acord amb les decisions del Comitè de Seguiment.

- Gestiona les tasques de la instrucció de conformitat amb el repartiment de tasques entre el SC i el partenariat
aprovat pel Comitè de Seguiment celebrat a Jaca el 16 de juny del 2015.

- Vetlla perquè les fitxes d'instrucció s'emplenin íntegrament i que els dictàmens dels serveis instructors siguin
recollits en els terminis per a l'organització dels comitès territorials, transversal i de programació.

- Coordina i dinamitza el partenariat en l'animació territorial de la seva zona.

 

3. Activitat en el marc dels comitès territorials i transversal

L'Autoritat de Gestió a través de la SC:

- Participa en els comitès territorials i organitza i presideix el Comitè Transversal.

- Assegura que, en els comitès territorials/Comitè Transversal els projectes siguin examinats d'acord amb els
criteris de selecció establerts en el Programa i els aprovats pel Comitè de Seguiment.

 

4. Activitats relacionades amb el seguiment del Programa

- L'AG informa regularment als coordinadors territorials de l'avanç del programa i els associarà a l'elaboració
dels informes anuals d'execució.

- Organitza i convida, si escau, els coordinadors territorials a les reunions interinstitucionals que s'estableixin
en relació amb el desenvolupament del Programa Operatiu.

- Comunica als Coordinadors Territorials els informes, conclusions i recomanacions formulats per la Comissió
Europea, de rellevància sobre les activitats dels coordinadors territorials i / o la implementació del Programa
Operatiu.

- Posa a disposició dels Coordinadors Territorials tots els procediments del Sistema de gestió informatitzada i
proporciona l'accés als coordinadors territorials al programa informàtic i a la formació del personal designat per
a la seva utilització.

- Posa en marxa una eina de seguiment compartida amb els CT dels projectes programats per tal de facilitar
l'intercanvi d'informació sobre l'execució dels projectes. Aquesta eina s'enviarà regularment al partenariat del
Programa.

- El Sistema de gestió informàtic per a la gestió del Programa (SIGEFA) s'ha d'adaptar, si escau, als
procediments interns de treball, en compliment de les atribucions que corresponen als coordinadors territorials
i a l'AG, de conformitat amb aquest Conveni.

 

5. Informació i publicitat
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L'AG assegura la implementació de les accions previstes en l'Estratègia de comunicació del Programa.

 

6. Pla d'avaluació del Programa

- L'AG assegura la implementació de les accions previstes en el Pla d'avaluació del Programa.

 

7. Mesures de lluita contra el frau

- L'AG assegura la implementació de les mesures de lluita contra el frau previstes.

 

 

Capítol V: Responsabilitats dels coordinadors territorials

 

1. Previsions organitzatives

- El Coordinador Territorial transmet a l'AG la nominació de les persones i atribució de funcions que en el si de
la seva administració es dediquen a les tasques de coordinadors territorials, en els 60 dies naturals següents a
la signatura del present Acord.

- Els Coordinadors Territorials participaran amb l'AG en les modificacions necessàries amb la finalitat
d'aconseguir una millora en l'eficàcia o eficiència dels procediments.

- El Coordinador Territorial rep assistència per part de l'AG, sobre qualsevol problema relatiu a la
implementació del Programa ajudant la seva activitat així com els materials i informacions addicionals que
requereixi per complir amb les obligacions derivades d'aquest Acord.

 

2. Activitat de preparació i llançament de convocatòries

- Col·labora en la difusió del Programa, particularment de les convocatòries d'acord amb l'Estratègia de
comunicació del Programa.- Informa els sol·licitants i potencials beneficiaris de la seva zona d'aspectes tècnics
a tenir en compte per al muntatge dels projectes, proporcionant el seu ajut i, si és possible, la recerca de socis
a través de les eines del Programa dirigides a la promoció de projectes que es puguin finançar a través del
Programa. Amb caràcter general acompanya els promotors en totes les fases del muntatge del projecte.

 

3. Activitat en el marc dels comitès territorials.

Cada Coordinador Territorial:

- Convoca, organitza, presideix i s'encarrega de les funcions de secretaria i del bon desenvolupament de les
sessions dels comitès territorials, en estreta col·laboració amb l'AG.

- Compleix les atribucions reflectides en el Reglament intern del Comitè Territorial, en coherència amb els
criteris homogenis establerts per l'AG.

- Elabora una acta del Comitè Territorial en els terminis establerts pel reglament intern i trasllada a l'Autoritat
de Gestió la priorització de projectes després del seu examen en el Comitè Territorial. Aquesta priorització ha
de tenir en compte la puntuació de la SC, les instruccions dels serveis instructors i l'examen dels projectes en
aquest Comitè.

 

4. Activitats relatives al seguiment del Programa

Els Coordinadors Territorials ajuden l'AG en aquesta tasca a través del seguiment de les operacions que
depenen de la seva zona, en particular:

- Assegurant la vigilància de la posada en marxa dels projectes i informant l'AG i els membres del partenariat
concernit del seu territori de les dificultats identificades.
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- Contribuint al seguiment d'indicadors i l'anàlisi de dades tècniques i qualitatives dels projectes que permetin
a l'AG redactar els informes sobre l'avanç del programa per adequar, si cal, les orientacions estratègiques del
Programa d'acord amb la programació (reprogramació entre eixos del programa).

- Contribuint a la producció de documents o d'informes, a l'elaboració per l'Autoritat de Gestió dels informes
d'avaluació, de l'informe anual d'execució i l'informe final del Programa; el Coordinador Territorial facilita també
qualsevol altra informació necessària per a l'anàlisi de l'estat d'execució del Programa o participa en els
informes lligats amb problemes que poguessin aparèixer en el transcurs del programa.

 

5. Informació i publicitat

- Els Coordinadors Territorials col·laboren amb la SC en l'organització de les accions de comunicació en el seu
àmbit territorial en l'execució de l'Estratègia de comunicació.

- Realitzen accions específiques d'informació i publicitat en el seu territori coordinadament.

- Informen periòdicament a l'AG del progrés assolit en l'execució de l'Estratègia de comunicació en el seu àmbit
per reflectir en l'informe anual remès a la Comissió Europea.

- Coordinen i dinamitzen als membres del partenariat en l'animació territorial de la seva zona.

 

 

Capítol VI: Finançament

 

El finançament de les activitats desenvolupades pels coordinadors territorials tenint en compte el present
Conveni està assegurada en el marc de l'eix d'assistència tècnica del Programa. La quantia del finançament
cobrirà despeses d'organització i funcionament del Coordinador Territorial en funció de les modalitats de
repartiment de l'assistència tècnica.

 

 

Capítol VII: Modificació del Conveni

 

Els coordinadors territorials no poden de manera unilateral modificar el Conveni, ni delegar funcions que són al
seu càrrec d'acord amb aquest Conveni. Els coordinadors territorials poden realitzar propostes en referència a
aquest respecte a l'AG, però la decisió final ha de ser consensuada.

 

1. El present Conveni es pot modificar a través d'una de les modalitats següents:

. Implícitament, a través de l'entrada en vigor de disposicions legals que tenen efecte sobre el contingut del
Conveni,

. Explícitament, mitjançant l'acord entre les parts.

 

2. La modificació del Conveni ha de prendre la forma d'addenda, a través de la qual:

. Es confirma la situació sobrevinguda després de l'entrada en vigor de previsions legals que tenen efectes
sobre el contingut del present Conveni,

. Es fan les modificacions necessàries conforme amb l'acord de voluntat de les parts.

 

3. Les modificacions fetes en aquest Conveni entren en vigor:

. Des de la data d'entrada en vigor de les disposicions legals que tenen un efecte sobre el contingut del present
Conveni,

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.20166/16 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16355034-2016



. Des de la data de la signatura per ambdues parts de l'addenda de modificació per acord de voluntat de les
dues parts.

 

 

Capítol VIII: Naturalesa del Conveni

 

D'acord amb el capítol II sobre convenis de col·laboració (articles 108 a 112) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest Conveni de
col·laboració es troba inclòs en el àmbit d'aplicació d'aquesta Llei.

Aquest Conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i totes les qüestions litigioses que puguin sorgir
entre les dues parts, quant als seus efectes, compliment i extinció, són competència de l'ordre jurisdiccional
contenciosa administrativa, d'acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 

Capítol IX: Conclusió del Conveni

 

1. El present Conveni finalitzarà:

. Pel tancament oficial del Programa.

. Per l'acord de voluntat de les parts, confirmada per escrit.

. Per la transferència de les responsabilitats lligades a la implementació del Programa d'una de les parts a una
altra institució.

. En cas de reconcentració en l'AG de totes les activitats corresponents a les seves funcions.

 

2. Ambdues parts tenen l'obligació de transferir al seu successor legal les atribucions previstes en el present
Acord, esmentant, arribat el cas, l'estadi de l'execució del Programa així com els termes de l'execució dels
projectes. Fins a la confirmació de les noves entitats que assumeixen les seves funcions, les parts afectades
per la situació de dret esmentada més amunt mantindran la seva funció amb totes les obligacions assumides
d'acord amb aquest Acord.

 

 

Capítol X: Registre

En aplicació de l'article 1 del Decret 52/2005, de 5 d'abril, de creació i regulació del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació, modificat pel Decret 322/2006, de 22 d'agost, aquest Conveni serà inscrit, per la
seva publicitat, al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament i,
posteriorment, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al web del Registre de convenis
de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.

 

El present Conveni ha estat signat a dia d'avui, 8 de juny de 2016, en dos exemplars, cada un d'ells, amb
valor d'original, sent un exemplar per a cadascuna de les parts.

 

Autoritat de Gestió

Alain Rousset

President del Consorci de la CTP
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Coordinador Territorial Est

Albert Castellanos Maduell

Director General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació

Generalitat de Catalunya

 

 

Annex

Dispositiu de posada en marxa

 

Comitè de Seguiment

Jaca, 17 de desembre de 2014

 

INTERREG POCTEFA

 

Índex

 

Introducció

 

1. Recordatori dels nous requisits de la Comissió Europea per al període 2014-2020

2. Balanç del dispositiu de posada en marxa del POCTEFA 2007-2013.

3. Descriptiu del dispositiu de posada en marxa del POCTEFA 2014-2020.

3.1 Suport a l'aparició, disseny i muntatge dels projectes.

3.2 Assistència Tècnica a la presentació de la candidatura.

3.3 Instrucció i Selecció dels projectes

3.4 Seguiment dels projectes

3.5 Formalització del funcionament del dispositiu

 

Introducció

 

Aquest document constitueix una descripció del dispositiu d'organització del Programa INTERREG V- A
Espanya-França-Andorra.

Es basa en els nous requisits de la Comissió Europea per al període 2014-2020 i en el balanç de funcionament
del dispositiu del període 2007-2013 amb l'objectiu de satisfer millor les necessitats dels promotors de
projectes i del Programa.

Les tasques i funcions dels diferents òrgans es descriuen en funció del cicle de vida d'un projecte, partint de la
fase anterior a la convocatòria (suport al disseny) fins al seguiment de les operacions programades.

 

1. Recordatori dels nous requisits de la Comissió Europea per al període 2014-2020
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Per al període 2014-2020, les expectatives de la Comissió són més grans respecte a:

- Resultats (evolució de la situació inicial després de l'assignació dels Fons)

- Contribució dels projectes a la consecució dels objectius quantificats dels programes (vegin-se indicadors de
realització i de resultat).

Això es tradueix especialment en el principi de concentració temàtica: per a cada prioritat d'inversió
seleccionada en el Programa, el pressupost assignat ha de permetre obtenir resultats significatius,
quantificables i de coherència amb el perímetre geogràfic d'intervenció.

Per complir amb aquest requisit, el Programa de cooperació 2014-2020 ha definit una bateria d'indicadors per
a cada Objectiu Específic. A mitjan i al final del Programa (2018 i 2023), la Comissió Europea controlarà que
s'han complert els objectius quantificats i podrà, en el seu cas, i si els objectius no s'han aconseguit, aplicar
correccions financeres o fins i tot la suspensió de pagament al Programa.

Per tant, l'estratègia d'intervenció i la necessitat de vigilar que es compleixi durant la seva posada en marxa té
una gran importància.

Per al POCTEFA 2014-2020, es tracta de reforçar l'enfocament estratègic amb la finalitat de complir amb els
objectius fixats pel Programa.

 

2. Balanç del dispositiu de posada en marxa del POCTEFA 2007-2013

L'experiència del període 2007-2013 ha revelat que el dispositiu organitzatiu del Programa presentava certes
llacunes. Aquestes últimes han estat posades de manifest durant l'avaluació in itinere i l'enquesta realitzada als
membres del partenariat. Així mateix, aquests treballs han permès formular recomanacions i propostes de
millora per resoldre les dificultats en les qüestions suscitades.

La proposta de dispositiu de posada en marxa que figura en l'apartat 3 del present document pretén integrar i
tenir en compte aquests elements sorgits de l'experiència 2007-2013.

A la taula següent es proposa una síntesi de les qüestions/dificultats sorgides i de les millores per al futur
dispositiu. Aquests elements s'han recollit a l'informe d'avaluació in itinere així com en l'enquesta realitzada al
partenariat del Programa. Aquests últims han estat objecte de validació per part del Comitè de Seguiment.

 

Principals qüestions/dificultats
suscitades durant el període 2007-
2013

Respostes a aportar per al període 2014-2020

En matèria de programació:

- Existència de diferències significatives
entre els continguts temàtics dels projectes
aprovats i les prioritats establertes al PO.

- Absència de treball amb els beneficiaris
entre la presentació de candidatures i la
programació dels projectes.

- Absència d'enfocament estratègic en la
programació.

- Absència de mètode comú d'anàlisi dels
projectes en els Comitès Territorials.

En matèria de programació:

- De cara al pròxim programa, s'hauran d'analitzar diverses línies de
treball per respondre millor al sistema d'objectius estratègics:

. Utilització d'un enfocament descendent “top down” per a algunes
temàtiques.

Especificació de temàtiques en funció de les necessitats.

. Especificació de projectes amb impacte territorial important (pendent de
definir).

- Recórrer a convocatòries més estratègiques i temàtiques en 2 fases: 1.
convocatòries de manifestacions d'interès i 2. presentació oficial del
projecte.

- Reforç de les activitats de suport pròximes als projectes.

- La instrucció podria centralitzar-se en el STC per garantir que les
anàlisis dels projectes són homogènies.

Principals qüestions/dificultats
suscitades durant el període 2007-
2013

Respostes a aportar per al període 2014-2020
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En matèria de gestió i de seguiment:

- Els beneficiaris valoren de forma positiva
l'aplicació informàtica del programa
(SIGEFA). No obstant això, és necessari
desenvolupar les funcionalitats per
compartir la informació amb el partenariat
del Programa. Posades al dia regulars,
racionalització dels documents, i arxiu dels
que estan desfasats, són necessaris.

- Es qüestiona la utilitat dels OT al
dispositiu de seguiment. Les funcions
descrites als convenis AG/OT no recullen les
funcions clares o concretes associades al
seguiment de les operacions.

- S'haurà de reforçar el seguiment qualitatiu
dels projectes.

- Els indicadors del PO no es tenen en
compte durant la fase d'instrucció i de
programació de les candidatures de
projectes.

En matèria de gestió i de seguiment:

- Seria necessari realitzar millores en el tractament de les dades de
l'aplicació SIGEFA, que funciona com a mitjà d'emmagatzemament dels
documents. L'aplicació informàtica ha de permetre al conjunt dels socis
del programa poder extreure les dades de forma senzilla sense recórrer
al suport del STC.

- El paper dels OT s'ha de dotar de línies d'acció definides. Aquests
últims són els hereus de les cèl·lules tècniques del període 2000-2006 en
un context que ha evolucionat. El seu paper en matèria d'instrucció i
sobretot de seguiment s'ha de redefinir. No poden ser només
acompanyants del STC: haurien d'exercir un paper més gran en matèria
d'avaluació, participant activament en les fases de disseny, de
seguiment, de posada en marxa i d'avaluació dels resultats de les
accions empreses als seus respectius territoris.

- Acompanyar els promotors de projecte en l'emplenamentdels
indicadors.

- Construir un marcador de resultats per al seguiment dels indicadors del
programa que es posi a disposició de tot el partenariat de manera
periòdica.

Principals qüestions/dificultats
suscitades durant el període 2007-
2013

Respostes a aportar per al període 2014-2020

En matèria de bones pràctiques i de
capitalització:

- L'avaluació i posada en comú dels
resultats dels projectes continua sent
extremadament limitada. La memòria
col·lectiva no és organitzada i només un
petit nombre d'actors coneix els resultats
de diversos projectes o és en disposició de
recuperar-los per a iniciatives posteriors.

 

En matèria de bones pràctiques i de capitalització:

- És necessari coordinar les condicions per a la reutilització del procés de
capitalització. El repte consisteix a dedicar prou recursos a les condicions
per a la reutilització de les bones pràctiques. Convé privilegiar una
capitalització inspirada en la necessitat de pràctiques d'interès.

- Les bones pràctiques podrien igualment oferir una posició comuna del
partenariat cap als promotors de projectes, gràcies a un treball comú
sobre les respostes a donar davant de les principals qüestions
plantejades.

- En aquest sentit, seria interessant desenvolupar la capitalització
temàtica en la zona de cooperació.

 

Font: Avaluació in itinere del POCTEFA 2007-2013, enquesta realitzada al partenariat del Programa, treballs del
Comitè de Pilotatge 2014-2020: Elements validats pel Comitè de Seguiment.

 

3. Descriptiu del dispositiu de posada en marxa del POCTEFA 2014-2020

Tenint en compte els elements esmentats en els apartats 1 i 2 del present document, el dispositiu de posada en
marxa es divideix en 4 grups de tasques que corresponen al cicle de vida d'un projecte:

- Suport a l'aparició, disseny i muntatge de projectes.

- Assistència tècnica a la presentació de la candidatura.

- Instrucció i selecció dels projectes.

- Seguiment de les operacions.

Nota: Al present document no es defineixen les modalitats de control de les operacions, ja que l'AG i els Estats
membres han treballat sobre aquesta qüestió. Els principis fonamentals s'han acordat en el marc d'un
document de posada en marxa del control que serà objecte, quan arribi el moment, de debat i validació en el
Comitè de Seguiment del Programa.

El dispositiu de posada en marxa proposat consta de 3 nivells institucionals:
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- El Secretariat Conjunt/l'Autoritat de Gestió.

- 3 Coordinacions territorials (Oest, Centre, Est).

- El Partenariat institucional del Programa.

En el marc d'aquest dispositiu i en totes les fases de la vida d'un projecte, convé precisar que el treball de la
Coordinació Territorial i del partenariat del Programa està coordinat pel Secretariat Conjunt. D'aquesta manera,
el treball en els tres nivells institucionals es realitzarà es manera coordinada.

Les funcions i tasques de cada nivell es detallen per a cada fase del cicle de vida d'un projecte.

3.1 Suport a l'aparició, disseny i muntatge dels projectes

Aquestes tasques es realitzen abans de les convocatòries de projectes per ajudar els beneficiaris a la redacció
del seu futur projecte i constituir els partenariats transfronterers adequats per a la correcta posada en marxa
de l'operació, en coherència amb els objectius i l'estratègia del Programa. La Coordinació Territorial i el
partenariat del programa constitueixen els dos nivells que intervenen en aquesta fase del disseny dels
projectes.

En aquesta fase, la coordinació territorial realitzaran les següents tasques:

- Basant-se en els elements proporcionats pel partenariat del territori transfronterer, centralització de la
informació sobre les necessitats de la zona, els projectes en fase de preparació, els beneficiaris en situació de
recerca activa de socis a l'altre costat de la frontera, etc...

- Animació territorial/local del partenariat transfronterer (enginyeria) de la zona. Els Comitès Territorials de
zona, podrien reunir-se per intercanviar opinions sobre els projectes en preparació. Així mateix, aquests
Comitès podran fer intervenir experts temàtics de les administracions membres del partenariat.

- Difusió de la informació del Programa davant dels potencials beneficiaris de la zona transfronterera.

- Tramesa d'informació als socis de la zona sobre els projectes que es troben en la fase de disseny.

- Organització de seminaris informatius a cada zona. En el seu cas, aquests seminaris podran ser temàtics (a
nivell territorial i transversal) per afavorir la trobada de socis que tractin els mateixos temes (més encara en el
cas de convocatòries de projectes estratègiques o temàtiques) però també amb l'objectiu de proporcionar un
suport operatiu més gran sobre la temàtica tractada.

- Reunions amb els promotors dels projectes amb l'objectiu de proporcionar un suport tècnic al disseny de la
candidatura.

- Suport tècnic a l'aparició, a la consolidació de projectes transfronterers i a la recerca de socis.

En col·laboració amb les coordinacions territorials de zona(s), el partenariat del programa intervindrà i
realitzarà les tasques següents:

- Recopilació i transmissió d'informació a la Coordinació Territorial/SC (en funció de si és projecte de proximitat
o transversal) al seu territori administratiu: situacions actives de disseny de projectes, beneficiaris potencials
implicats en la preparació d'idees de projectes, grau d'avenç de la reflexió dels beneficiaris potencials,
necessitats de recerca de socis...

- Suport de proximitat a l'aparició i al disseny de projectes sobre el seu respectiu territori administratiu.

- En cas de necessitat, participació en reunions transfrontereres de suport als beneficiaris potencials.

- Difusió de la informació del programa sobre el seu territori.

D'aquesta manera, la Coordinació Territorial s'encarregarà de l'animació transfronterera del partenariat del seu
territori i garantirà la correcta circulació de la informació sobre els projectes que estan en fase de disseny.
Aquests últims centralitzen les dades del seu territori i constitueixen un dels punts de suport en la recerca de
socis a través de la informació que li facilita el seu partenariat de zona.

3.2 Assistència Tècnica a la presentació de la candidatura

Aquesta fase comença en el moment en què es llança la candidatura. Mobilitza els tres nivells: Secretariat
Conjunt (SC), Coordinació Territorial i Partenariat del Programa.

Així, el SC s'encarrega:

- de coordinar l'elaboració dels documents de les convocatòries de projectes.
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- del suport administratiu i reglamentari a la presentació de la candidatura del programa (ajuda la formalització
del projecte).

- de la posada a disposició d'eines de comunicació per a l'acompanyament de proximitat garantit per la
Coordinació Territorial i el partenariat del Programa.

Basant-se en el dispositiu descrit en l'apartat 3.1, la Coordinació Territorial i el partenariat del Programa
efectuen en aquesta fase les següents tasques:

- Suport de proximitat a la presentació dels projectes: reunions amb els beneficiaris. L'acompanyament
s'efectuarà sobre l'aspecte operatiu (temàtic i tècnic) i no sobre l'administratiu, per inscriure's així en una
complementarietat amb l'assistència tècnica realitzada pel SC.

- Difusió de la informació de la convocatòria de projectes als territoris.

La Coordinació Territorial s'encarregarà en particular de l'organització de seminaris transfronterers d'informació
sobre les convocatòries de projectes. Aquests últims podran ser temàtics per respondre millor a les necessitats
d'intercanvis d'informació entre potencials beneficiaris. Per la seva part, el SC podrà igualment organitzar
seminaris temàtics en la integralitat de l'espai POCTEFA a fi d'afavorir igualment la transversalitat dels
projectes.

3.3 Instrucció i selecció dels projectes

La instrucció és un procés que inclou diferents nivells d'anàlisi:

- Administratiu: examen de l'admissibilitat dels expedients.

- Territorial: pertinència i qualitat dels socis, coherència amb les polítiques i estratègies nacionals i locals.

- Temàtic: compliment dels criteris de selecció, coherència amb l'estratègia del Programa, contribució als
resultats esperats (valoració objectiva sobre la qualitat del projecte).

El procés d'instrucció ha de ser homogeni a tot el territori. En aquest sentit, en termes d'organització, la
instrucció es repartirà entre el SC i el partenariat del Programa de la següent manera:

- Administrativa (admissibilitat dels expedients): SC.

- Territorial: el partenariat.

- Temàtic: instrucció conjunta entre el SC i el partenariat.

- Reglamentari: pel SC.

Els membres del partenariat del Programa transmetran el seu dictamen sobre els projectes al SC. La seva
instrucció serà alhora temàtica i territorial. A continuació el SC completarà la fitxa d'instrucció que sintetitzarà
els diferents dictàmens rebuts relatius als projectes presentats.

En aquest dispositiu coexistiran 2 tipus de projectes: de proximitat i transversals (referents a 2 o 3 zones).

Així, els projectes de proximitat seran examinats en Comitè Territorial (que reunirà el partenariat de la zona) i
els projectes transversals en el marc d'un Comitè Transversal (que reunirà tots els membres del partenariat).

Una vegada es completin pel SC les fitxes d'instrucció, els Comitès Territorials i el Comitè Transversal es
reuniran respectivament per emetre un dictamen dels projectes presentats (proximitat i transversal
respectivament) i establir una priorització de les operacions que desitgen finançar. El SC prepararà les
propostes de dictamen relatives als projectes presentats als Comitès Territorials i al Comitè Transversal.

Assenyalar que els experts dels serveis sectorials de les administracions del Programa es mobilitzaran per
aportar la seva opinió sobre el contingut dels projectes participant, si procedeix, en aquests Comitès.

Una vegada que els Comitès Territorials i el Comitè Transversal hagin emès els seus dictàmens i efectuat la
priorització dels projectes, el Comitè de Programació del Programa es reunirà per prendre una decisió sobre la
programació de les candidatures presentades.

3.4 Seguiment dels projectes

Els objectius de seguiment dels projectes són els següents:

- Actualització regular del nivell d'execució dels projectes programats: financer, respecte a les accions previstes
i en el pla administratiu. Això podria realitzar-se amb la creació d'un nou apartat en el SIGEFA que comporti
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l'obligació de posar al dia l'execució física (amb acció, realització, resultats, indicadors), acció per acció, cada
3/6 mesos, amb una alerta automàtica per mail insistent fins que el Cap de Fila realitzi la tasca.

- Detecció dels projectes que es trobin en dificultats a fi d'organitzar i planificar la intervenció pertinent.

- Anàlisi de l'execució operativa i dels resultats per temàtica per a, d'una banda, complimentar adequadament
l'informe anual del Programa i, per una altra, poder posar en marxa accions de difusió.

- Tasques de capitalització en el conjunt de l'espai elegible: anàlisi de resultats sobre la base de fitxes de
síntesi dels informes d'activitat, bones pràctiques, identificació d'elements a valoritzar, definició de mètodes de
difusió.

L'actualització del nivell d'execució dels projectes se centralitzarà a nivell del SC a partir de la informació
disponible en l'aplicació informàtica del Programa (execució física i financera), completada per l'anàlisi dels
informes intermediaris d'execució de les operacions i dels intercanvis amb el Cap de Fila. Això permetrà
disposar a tota hora d'una fitxa actualitzada de l'estat d'avenç de cada operació. La idea és que l'aplicació
permeti establir sol·licituds i extraccions de la informació necessària per al partenariat del Programa
(candidatures, traçabilitat de les modificacions, nivell d'execució financera, nivell d'execució física, informació
sobre els indicadors, etc.)

El paper del SC serà orientar i aconsellar els projectes en termes de gestió administrativa i financera
(seguiment administratiu i financer). A més d'analitzar els informes d'execució i de la transmissió de les
despeses, s'encarregarà de detectar les possibles dificultats o dubtes per comunicar-les-hi a la Coordinació
Territorial. Com s'ha indicat anteriorment, en una fitxa de seguiment se sintetitzaran les informacions
recopilades en el moment de transmetre les despeses. El partenariat i els coordinadors territorials podran
consultar aquesta fitxa en l'aplicació informàtica del Programa.

En aquest sentit, el SC posarà a disposició de la Coordinació Territorial i del partenariat totes les eines de
seguiment de les operacions que s'elaboraran de manera conjunta. Amb aquest objectiu, el SC s'encarregarà
dels treballs de capitalització i de la difusió dels resultats i de les bones pràctiques de les operacions:

. Recollida i anàlisi de la informació: inventari de les bones pràctiques identificades al territori amb terminis
regulars.

. Difusió de les tasques de capitalització realitzades (anàlisi dels resultats, de les bones pràctiques, identificació
d'elements a valoritzar).

Les informacions se centralitzaran en el SC.

La definició dels projectes en dificultat i de les intervencions per implantar serà acordada amb tot el
partenariat. La intervenció serà pilotada per la Coordinación Territorial associant el SC i els membres del
partenariat en qüestió. En el cas dels projectes denominats “transversals”, el coordinador territorial encarregat
d'intervenir es designarà en funció de la localització del Cap de Fila.

La Coordinació Territorial s'encarregaria de les següents tasques:

- Organització i coordinació de trobades/reunions amb els Caps de Fila de la seva zona (almenys un en el
moment d'acabament de l'operació i els que es consideri necessaris en funció de la situació del projecte) a fi
d'orientar i aconsellar als projectes de proximitat (i si procedeix, els transversals en els quals el Cap de Fila
està situat a la seva zona).

. Aquestes reunions podrien ser Comitès Tècnics d'acompanyament. La Coordinació Territorial (o si procedeix,
el SC per als projectes transversals) dirigiria i organitzaria aquestes reunions. El SC i els membres del
partenariat implicats en l'operació podrien assistir, igual com els especialistes dels serveis competents implicats
(seguiment qualitatiu i temàtic).

. D'aquests Comitès s'elaboraran actes el format de les quals el determinaran el SC i la Coordinació Territorial.
També es podrà elaborar una guia de manteniment per garantir l'homogeneïtat de les informacions transmeses
al SC. L'objectiu serà transmetre al SC i al partenariat informacions qualitatives sobre l'execució operativa:
nivell de consecució dels resultats, modalitats d'emplenament dels indicadors, recopilació de les bones
pràctiques per a la capitalització i l'avaluaciód'aquestes últimes, etc.

. Si es detecten dificultats (d'ordre tècnic, financer, administratiu o operatiu) l'objectiu d'aquestes reunions
serà aportar solucions als beneficiaris.

- Participació en els seminaris organitzats pels projectes amb l'objectiu de recopilar informació i comunicar-la
al SC i al partenariat.

- Difusió regular de les anàlisis sobre el seguiment de les operacions al partenariat de zona.
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- Recopilació d'informació sobre els beneficiaris de projectes per part dels socis de zona.

- Si procedeix, organització de Comitès Territorials per al seguiment de projectes amb l'objectiu de debatre
amb el partenariat de zona sobre les accions a posar en marxa.

Per la seva part, en el marc d'aquest dispositiu, els membres del partenariat del Programa estaran associats
per realitzar les següents tasques:

- Participació en els Comitès Tècnics d'acompanyament amb la presència, en la mesura possible, d'un
especialista de la temàtica del projecte.

- Aportació i transmissió d'informació a la Coordinació Territorial i al SC sobre els beneficiaris de la seva zona
administrativa d'acció.

- Detecció de possibles dificultats en el desenvolupament d'operació que no hagin estat recopilades per la
Coordinació Territorial o el SC.

- Si és procedent, participació en els Comitès Territorials de seguiment de les operacions pilotades per la
Coordinació Territorial.

En el marc d'aquest dispositiu de seguiment administratiu, territorial i temàtic alhora la Coordinació Territorial
pot recollir les sol·licituds, les necessitats dels beneficiaris i identificar les dificultats per transmetre-les a fi de
definir amb el SC un mètode d'intervenció.

Aquesta organització permetrà també:

- garantir un seguiment qualitatiu de les operacions per mitjà dels Comitès Tècnics d'acompanyament. En
aquestes reunions, la Coordinació Territorial podrà recopilar la informació qualitativa del desenvolupament de
les operacions i verificar si compleix amb els objectius aprovats pel Comitè de Programació.

- la participació dels experts sectorials dels membres del partenariat per orientar millor els promotors de
projectes a nivell operatiu i així millorar el seguiment qualitatiu de les operacions.

- la transmissió d'informació qualitativa al SC per enriquir els continguts dels informes anuals d'execució del
Programa en matèria de presentació dels resultats obtinguts per les operacions.

- assegurar el suport per a la completar els indicadors.

- desenvolupar la capitalització de les bones pràctiques i una difusió àmplia.

3.5 Formalització del funcionament del dispositiu

Per a un funcionament satisfactori del dispositiu proposat, es recomana formalitzar el repartiment de les
tasques entre els 3 nivells en el marc d'acords AG/Coordinació Territorial i Coordinació Territorial/Partenariats
de zona.

El contingut d'aquests convenis haurà de ser homogeni per a les tres zones. S'hauran d'elaborar pel partenariat
del Programa amb la proposta del SC. S'aplicarà el mateix mètode per a l'elaboració dels Reglaments Interns
dels Comitès Territorials. Aquests últims hauran de ser idèntics per a les tres zones.

3.6. Taules de síntesi del dispositiu

Les següents taules recullen una síntesi del dispositiu de posada en marxa proposat.

 

Suport a l'aparició, disseny i muntatge de projectes

 

Partenariat del Programa Coordinació territorial

- Disposarà d'informació sobre els beneficiaris del seu
territori.

- Disposarà d'informació sobre les necessitats del seu
territori.

- Realitzarà les tasques de suport tècnic i temàtic als
beneficiaris del seu territori amb la intenció que sorgeixin

- Centralitzarà les dades dels beneficiaris del seu territori
transfronterer.

- Centralitzarà la informació sobre les necessitats del seu
territori transfronterer.

- Coordinarà i animarà els membres del partenariat del
seu territori per conèixer els potencials projectes

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.201614/16 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16355034-2016



projectes.

- Donarà assistència tècnica als beneficiaris del seu
territori per muntar els seus projectes.

- Farà la difusió de la informació del programa en els
mitjans locals del seu territori.

- Donarà suport als beneficiaris del seu territori en la
recerca de socis.

- Informarà la coordinació /SC sobre els socis potencials
que estan muntant un projecte.

- Participarà en les reunions per al muntatge de projectes
que convoqui la coordinació Territorial/el SC.

transfronterers.

- Donarà assistència tècnica als beneficiaris dels projectes
transfronterers.

- Realitzarà la dinamització territorial perquè sorgeixin
projectes.

- Organitzarà reunions de coordinació per recopilar els
projectes potencials en col·laboració amb el partenariat del
territori.

- Organitzarà els seminaris informatius pertinents al seu
territori transfronterer.

 

 

Assistència tècnica en la presentació de la candidatura

 

Secretariat conjunt Coordinació territorial i partenariat del Programa

- Elabora els documents de les convocatòries.

- Fa la difusió de les convocatòries.

- Gestiona i manté les eines necessàries de
comunicació i gestió per a la presentació de
candidatures.

- Donarà suport administratiu i reglamentari als
beneficiaris transfronterers en la presentació de la
seva candidatura.

- Organitza seminaris temàtics interzones o
reunions informatives per ensenyar als beneficiaris
potencials com realitzar la candidatura d'un projecte
i com utilitzar les eines necessàries.

- Assessora i dóna suport als beneficiaris del seu territori que
prefereixen acudir a aquests serveis de proximitat per a la
presentació de la candidatura (suport més orientat a la part
operativa: assessorament més temàtic i tècnic).

- Fa la difusió de les convocatòries al seu territori.

 

 

 

Instrucció i procediment de selecció

 

Secretariat conjunt Coordinació territorial Partenariat del Programa

- Fa la instrucció administrativa de
tots els projectes.

- Selecciona tots els projectes
admissibles i els envien al
partenariat per a la instrucció
tècnica, territorial i temàtica.

- Coordina la instrucció de tots els
projectes recopilant i sintetitzant els
dictàmens dels serveis instructors.

- Realitza la instrucció reglamentària
dels projectes i proposa un dictamen
sobre tots els projectes (proximitat i
transversal).

- Convoca, organitza i presideix el Comitè
Territorial on es dictaminarà i s'efectuarà
la priorització dels projectes de proximitat,
partint dels dictàmens emesos pel STC,
per a la seva posterior revisió pel Comitè
de Programació.

- Recopilació de tots els dictàmens del
partenariat.

- Fa la instrucció tècnica, territorial i
temàtica de tots els projectes del
seu territori, tant de proximitat com
transversals emetent un dictamen.

- Acudeix al Comitè Territorial per
participar en la proposta de
dictamen dels projectes de
proximitat presentats i la priorització
dels mateixos. Poden anar
acompanyats per experts en
temàtiques.

- Acudeix al Comitè Transversal per
participar en la proposta de
dictamen i la priorització dels
projectes transversals presentats.
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- Acudeix al Comitè Territorial per
presentar i/o explicar els dictàmens
emesos sobre els projectes de
proximitat.

- Convoca, organitza i presideix el
Comitè Transversal on es
dictaminarà i s'efectuarà la
priorització dels projectes
transversals, d'acord amb els
dictàmens previs que ha emès sobre
els projectes.

Poden anar acompanyats per experts
en temàtiques.

 

 

Seguiment dels projectes

 

Secretariat conjunt Coordinació territorial Partenariat del Programa

- Farà el seguiment administratiu i
financer dels projectes.

- Detectarà les dificultats dels projectes
a través del seguiment administratiu i
financer.

- Comunicarà les dificultats dels
projectes a la coordinació territorial.

- Posarà a disposició de la coordinació
territorial i del partenariat del Programa
totes les eines de seguiment in situ
dels projectes.

- Realitzarà les tasques de capitalització
i de difusió.

- Participació en els seminaris
organitzats pels projectes

- Detectarà les dificultats dels
projectes per la seva relació de
proximitat amb els projectes i els
seus beneficiaris.

- Organitzarà reunions amb els
socis transfronterers dels projectes
per trobar solucions a les
dificultats.

- Comunicarà les dificultats dels
projectes al Secretariat Conjunt.

- Participarà en els seminaris
organitzats pels projectes.

- Difondrà els resultats i bones
pràctiques dels projectes al seu
territori.

- Organitzarà Comitès Territorials
de seguiment.

- Detectarà les dificultats dels projectes
per la seva relació de proximitat amb els
projectes i els seus beneficiaris.

- Comunicarà informació sobre els
beneficiaris del seu territori a la
coordinació territorial que li correspongui
(i/o en el seu cas, al SC).

- Acudirà a les reunions de seguiment
convocades per la coordinació territorial i
el Secretariat Conjunt.

- Participarà en els seminaris organitzats
pels projectes.

 

 

(16.355.034)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AFERS I RELACIONS INSTITUCIONALS I EXTERIORS I
TRANSPARÈNCIA

ACORD GOV/158/2016, de 20 de desembre, pel qual es reconeix oficialment l'entitat Associació Catalana
Joan Nat de Béziers com a comunitat catalana de l'exterior, a França.

L'article 1 del Reglament de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior, aprovat pel Decret 118/1998,
de 26 de maig, per remissió de l'article 40.2 de la Llei 16/2014, de 4 de desembre, d'acció exterior i de les
relacions amb la Unió Europea (DOGC núm. 6768, d'11 de desembre de 2014), estableix els requisits i el
procediment per al reconeixement dels casals catalans.

L'entitat Associació Catalana Joan Nat de Béziers ha presentat la sol·licitud corresponent, juntament amb tota
la documentació acreditativa exigida per ser reconeguda oficialment com a comunitat catalana de l'exterior.

El secretari d'Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i
Transparència ha emès informe favorable al reconeixement d'aquesta comunitat catalana, atès que compleix
els requisits establerts en la normativa vigent.

Per tot el que s'ha expressat, a proposta del conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i
Exteriors i Transparència, el Govern

 

Acorda:

 

1. Reconèixer oficialment l'entitat Associació Catalana Joan Nat de Béziers com a comunitat catalana de
l'exterior, a França.

 

2. Disposar que es notifiqui aquest Acord a la comunitat esmentada.

 

3. Disposar que es publiqui aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició
davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte impugnat, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de
rebre la notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com l'article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Alternativament, contra aquest Acord es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà de rebre la notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 123 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 77 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 10,
14 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense
perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana
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Secretari del Govern

 

(16.355.137)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AFERS I RELACIONS INSTITUCIONALS I EXTERIORS I
TRANSPARÈNCIA

RESOLUCIÓ EXI/2899/2016, de 15 de desembre, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió
de les beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals, anomenades Beques
Canigó, corresponents a l'any 2016.

El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, mitjançant la Secretaria d'Afers
Exteriors i de la Unió Europea, pretén promoure les pràctiques professionals en entorns internacionals per
fomentar un millor coneixement pràctic sobre les polítiques i activitats en el marc de les relacions exteriors,
amb un èmfasi especial en aquells temes que afecten més directament Catalunya.

Per tal de fomentar aquesta experiència, la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea ofereix diversos
programes de beques que s'adrecen a joves titulats universitaris, amb la finalitat que posteriorment puguin
aplicar aquesta experiència en el desenvolupament de la seva carrera professional.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de
maig, amb l'objectiu d'executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de
foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.
L'article 5.1 b) dels Estatuts de l'Agència preveu la possibilitat de formalitzar acords amb altres departaments
de la Generalitat de Catalunya, per a la concessió de subvencions, així com el seu seguiment.

Vist l'annex 4 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de 2016, per la qual s'aproven les bases
reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya adreçats a
titulats universitaris.

De conformitat amb el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i
transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i
la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

 

RESOLC:

 

-1 Objecte

Obrir la convocatòria pública per a la concessió de les beques per a la realització de pràctiques en
organitzacions internacionals, anomenades “Beques Canigó”, per a l'any 2016.

Les bases reguladores d'aquestes beques són a l'annex 4 l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de 2016,
per la qual s'aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció
exterior de Catalunya adreçats a titulats universitaris

 

-2 Persones destinatàries

Podran ser beneficiàries de les beques a què fa referència aquesta Resolució les persones físiques majors
d'edat que compleixin els requisits que preveu la base 2 de l'Annex 4 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de
novembre de 2016, per la qual s'aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en
l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya adreçats a titulats universitaris.

 

-3 Finançament
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L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 75.000 euros, a càrrec de la partida
pressupostària EX0201 D/440680000/2310 del pressupost vigent de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió
Europea del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

 

-4 Destinacions, durada i quantia

4.1 Per a la valoració del criteri establert en la base 7.1.c de l'Annex 4 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de
novembre de 2016, i en relació amb aquesta convocatòria, el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i
Exteriors i Transparència, mitjançant la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, ha establert unes
organitzacions internacionals prioritàries, que tindran preferència a l'hora de valorar les candidatures. Les
organitzacions internacionals prioritàries són les següents:

 

Nivell 1 (obté puntuació màxima: 3 punts)

   - ACNUR - Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats

   - Consell d'Europa

   - Grup del Banc Mundial

   - OACDH - Oficina de l'Alt Comissionat per als Drets Humans

   - OCDE - Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic

   - OIM - Organització Internacional per a les Migracions

   - OMPI – Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual

   - OMS - Organització Mundial de la Salut

   - ONU (òrgans principals i subsidiaris)

   - OSCE - Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa

   - UNESCO-Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura

 

Nivell 2 (obté 2 punts)

   - CIJ - Cort Internacional de Justícia

   - FAO - Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura

   - OIT - Organització Internacional del Treball

   - OMC – Organització Mundial del Comerç

   - ONU Dones - Entitat de les Nacions Unides per a la Igualtat de Gènere i l'Apoderament de la Dona

   - PNUMA -Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient

   - UIT - Unió Internacional de Telecomunicacions

   - UNITAR – Institut de les Nacions Unides per Formació i Recerca

   - TPI - Tribunal Penal Internacional

 

Nivell 3 (obté 1 punt)

   - OMT - Organització Mundial de Turisme

   - PMA - Programa Mundial d'Aliments

 

4.2 La durada de la beca serà la de l'estada en l'organització internacional, amb un límit mínim de tres mesos i
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un límit màxim de nou mesos. El període en què s'han d'executar les activitats objecte de la beca s'inicia a
partir de la publicació de la resolució final del procediment de concessió de les beques i fins a 31 de desembre
dels 2 anys posteriors a la mateixa convocatòria.

4.3 Els imports bruts mensuals de l'ajut s'establiran d'acord amb la destinació de les pràctiques. L'import
màxim mensual és de 1.500 euros per beca. No es pagaran addicionalment les despeses de desplaçament o
altre tipus de despeses vinculades a l'estada.

No obstant l'anterior, el pagament de l'import resultant s'efectuarà d'acord amb el què estableix la base 17 de
l'annex 4 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de 2016, per la qual s'aproven les bases reguladores
dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya adreçats a titulats
universitaris.

De la dotació anual de l'estada se'n fan les retencions fiscals corresponents i de les cotitzacions de la seguretat
social si escau d'acord amb allò establert a la normativa vigent corresponent.

 

-5 Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria al DOGC.

 

-6 Òrgans competents per a tramitar i resoldre els procediments de concessió de les beques

L'AGAUR serà l'òrgan competent per a instruir i tramitar els procediments de concessió de les beques.
L'AGAUR, a la vista de la proposta de concessió inicial formulada per la comissió de selecció que presideix la
persona titular de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, elevarà la proposta de resolució de
concessió al secretari general del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, per
a la resolució final del procediment.

 

-7 Resolució

7.1 La resolució final del procediment, degudament motivada d'acord amb els criteris de valoració de la base 7
de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de 2016, es notificarà a les persones interessades mitjançant la
seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la seu
electrònica (tauler.gencat.cat), en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació
de la corresponent convocatòria al DOGC. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els
mateixos efectes. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi publicat la resolució del procediment, les
persones interessades podran entendre desestimades les beques sol·licitades.

Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució a les
pàgines web respectives de l'AGAUR i de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

7.2 Contra la resolució de concessió o denegació de les beques sol·licitades, que no posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que l'ha dictada o davant el
competent per resoldre'l, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació al
esmentat tauler, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre de procediment administratiu.

 

-8 Recurs contra aquesta convocatòria

Contra aquesta resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el
termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la
publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb les previsions
de l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i dels articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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-9 Data d'efectes de la Resolució

Aquesta Resolució tindrà efectes des de l'endemà de la seva data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

 

Barcelona, 15 de desembre de 2016

 

P. d. (Resolució EXI/679/2016, d'11 de març, DOGC núm. 7082, de 18.3.2016)

Aleix Villatoro i Oliver

Secretari general

 

(16.355.036)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AFERS I RELACIONS INSTITUCIONALS I EXTERIORS I
TRANSPARÈNCIA

RESOLUCIÓ EXI/2900/2016, de 15 de desembre, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió
de 2 beques per a estades a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea
(beca a la Delegació davant la UE 2016-2017).

El Departament de la D'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, mitjançant la Secretaria
d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, pretén promoure les pràctiques professionals en entorns internacionals
per fomentar un millor coneixement pràctic sobre les polítiques i activitats en el marc de les relacions exteriors,
amb un èmfasi especial en aquells temes que afecten més directament Catalunya.

Per tal de fomentar aquesta experiència, la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea ofereix diversos
programes de beques que s'adrecen a joves titulats universitaris, amb la finalitat que posteriorment puguin
aplicar aquesta experiència en el desenvolupament de la seva carrera professional.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de
maig, amb l'objectiu d'executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de
foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.
L'article 5.1 b) dels Estatuts de l'Agència preveu la possibilitat de formalitzar acords amb altres departaments
de la Generalitat de Catalunya, per a la concessió de subvencions, així com el seu seguiment.

Vist l'annex 3 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de 2016, per la qual s'aproven les bases
reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya adreçats a
titulats universitaris.

De conformitat amb el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i
transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; i
la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

RESOLC:

-1 Objecte

Obrir la convocatòria de dues beques per a estades a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya
davant la Unió Europea corresponent a l'any 2016.

Les bases reguladores d'aquestes beques són a l'annex 3 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de
2016, per la qual s'aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de
l'acció exterior de Catalunya adreçats a titulats universitaris.

-2 Persones destinatàries

Podran ser beneficiàries de les beques a què fa referència aquesta Resolució les persones físiques majors
d'edat que compleixin els requisits que preveu la base 2 de l'annex 3 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de
novembre de 2016, per la qual s'aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en
l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya adreçats a titulats universitaris.

-3 Finançament
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L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 36.800 euros, a càrrec de la partida
pressupostària EX0201 D/440680000/2310 del pressupost vigent de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió
Europea del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

-4 Quantia, durada i dedicació de les beques

4.1 Les beques tenen una dotació econòmica bruta, establerta d'acord amb el cost de la vida del país de destí,
i s'ha establert en 1.840 euros per cadascun dels mesos de la beca, amb una dotació econòmica bruta total de
18.400 euros per cadascuna de les beques convocades.

De la dotació anual de l'estada se'n fan les retencions fiscals corresponents i de les cotitzacions de la seguretat
social si escau d'acord amb allò establert a la normativa vigent corresponent.

4.2 La durada de la beques serà de deu mesos.

4.3 La dedicació serà de 37.5 hores setmanals, de dilluns a divendres, emmarcades preferentment en l'horari
de l'oficina on es realitzi l'estada.

-5 Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria al DOGC.

-6 Òrgans competents per a tramitar i resoldre el procediments de concessió de la beca L'AGAUR serà l'òrgan
competent per a instruir i tramitar el procediment de concessió de la beca. L'AGAUR, a la vista de la proposta
de concessió inicial formulada per la comissió de selecció que presideix la persona titular de la Secretaria
d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, elevarà la proposta de resolució de concessió al secretari general del
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, per a la resolució final del
procediment.

-7 Resolució

7.1 La resolució final del procediment, degudament motivada d'acord amb els criteris de valoració de la base 7
de l'annex 3 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de 2016, es notificarà a les persones interessades
mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible
des de la seu electrònica (tauler.gencat.cat), en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data
de publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi publicat la
resolució del procediment, les persones interessades podran entendre desestimades les beques sol·licitades.
Aquesta publicació substituirà la notificació individual i tindrà els mateixos efectes .

Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució a les
pàgines web respectives de l'AGAUR i de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

7.2 Contra la resolució de concessió o denegació de les beques sol·licitades, que no posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que l'ha dictada o davant el
competent per resoldre'l, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació al
esmentat tauler, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre de procediment administratiu.

-8 Recurs contra aquesta convocatòria

Contra aquesta resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el
termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la
publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb les previsions
de l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i dels articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
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reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 15 de desembre de 2016

P. d. (Resolució EXI/679/2016, d'11 de març, DOGC núm. 7082, de 18.03.2016)

Aleix Villatoro i Oliver

Secretari general

(16.355.038)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AFERS I RELACIONS INSTITUCIONALS I EXTERIORS I
TRANSPARÈNCIA

RESOLUCIÓ EXI/2901/2016, de 15 de desembre, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió
de 8 beques per a estades a les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior (beques
a les delegacions 2016-2017).

El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, mitjançant la Secretaria d'Afers
Exteriors i de la Unió Europea, pretén promoure les pràctiques professionals en entorns internacionals per
fomentar un millor coneixement pràctic sobre les polítiques i activitats en el marc de les relacions exteriors,
amb un èmfasi especial en aquells temes que afecten més directament Catalunya.

Per tal de fomentar aquesta experiència, la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea ofereix diversos
programes de beques que s'adrecen a joves titulats universitaris, amb la finalitat que posteriorment puguin
aplicar aquesta experiència en el desenvolupament de la seva carrera professional.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de
maig, amb l'objectiu d'executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de
foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.
L'article 5.1 b) dels Estatuts de l'Agència preveu la possibilitat de formalitzar acords amb altres departaments
de la Generalitat de Catalunya, per a la concessió de subvencions, així com el seu seguiment.

Vist l'annex 1 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de 2016, per la qual s'aproven les bases
reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya adreçats a
titulats universitaris.

De conformitat amb el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i
transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; i
la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

RESOLC:

-1 Objecte

Obrir la convocatòria corresponent a l'any 2016, de vuit beques per a estades a les Delegacions del Govern de
la Generalitat de Catalunya a l'exterior:

   a) una beca a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França, a París;

   b) una beca a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França (per assumptes suïssos), a
París;

   c) dues beques a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit, a Londres;

   d) una beca a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Alemanya, a Berlín;

   e) una beca a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia, a Roma;

   f) dues beques a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Àustria, a Viena.

Les bases reguladores d'aquestes beques són a l'annex 1 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de
2016, per la qual s'aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de
l'acció exterior de Catalunya adreçats a titulats universitaris.
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-2 Persones destinatàries:

Podran ser beneficiàries de les beques a què fa referència aquesta Resolució les persones físiques majors
d'edat que compleixin els requisits que preveu la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de
novembre de 2016, per la qual s'aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en
l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya adreçats a titulats universitaris.

-3 Finançament

L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 164.000 euros, a càrrec de la partida
pressupostària EX0201 D/440680000/2310 del pressupost vigent de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió
Europea del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

-4 Quantia, durada i dedicació de les beques

4.1 Cada beca té una dotació econòmica bruta, establerta d'acord amb el cost de la vida de cada país:

Delegació de la Generalitat de Catalunya a França: 2.000 euros per cadascun dels mesos de la beca (dotació
econòmica bruta total: 20.000 €)

Delegació de la Generalitat de Catalunya a França (assumptes suïssos): 2.000 euros per cadascun dels mesos
de la beca (dotació econòmica bruta total: 20.000 €)

Delegació de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit: 2.400 euros per cadascun dels mesos de la beca
(dotació econòmica bruta total: 24.000 €)

Delegació de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit: 2.400 euros per cadascun dels mesos de la beca
(dotació econòmica bruta total: 24.000 €)

Delegació de la Generalitat de Catalunya a Alemanya: 1.800 euros per cadascun dels mesos de la beca (dotació
econòmica bruta total:18.000 €)

Delegació de la Generalitat de Catalunya a Itàlia (Roma): 1.800 euros per cadascun dels mesos de la beca
(dotació econòmica bruta total: 18.000 €)

Delegació de la Generalitat de Catalunya a Àustria (Viena): 2.000 euros per cadascun dels mesos de la beca
(dotació econòmica bruta total: 20.000 €)

Delegació de la Generalitat de Catalunya a Àustria (Viena): 2.000 euros per cadascun dels mesos de la beca
(dotació econòmica bruta total: 20.000 €)

De la dotació anual de l'estada se'n fan les retencions fiscals corresponents i de les cotitzacions de la seguretat
social si escau d'acord amb allò establert a la normativa vigent corresponent.

4.2 La durada de cadascuna de les beques serà de 10 mesos a realitzar a partir de la publicació de la resolució
final del procediment de concessió de les beques i fins al 31 de desembre dels dos anys posteriors a la mateixa
convocatòria.

4.3 La dedicació serà de 37.5 hores setmanals, de dilluns a divendres, emmarcades preferentment en l'horari
de l'oficina on es realitzi l'estada.

-5 Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies naturals a comptar de l'endemà de

la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

-6 Òrgans competents per a tramitar i resoldre els procediments de concessió de les beques

L'AGAUR serà l'òrgan competent per a instruir i tramitar els procediments de concessió de les beques.
L'AGAUR, a la vista de la proposta de concessió inicial formulada per la comissió de selecció que presideix la
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persona titular de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, elevarà la proposta de resolució de
concessió al secretari general del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, per
a la resolució final del procediment.

-7 Resolució

7.1 La resolució final del procediment, degudament motivada d'acord amb els criteris de valoració de la base 7
de l'annex 1 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de 2016, es notificarà a les persones interessades
mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible
des de la seu electrònica (tauler.gencat.cat), en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data
de publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi publicat la
resolució del procediment, les persones interessades podran entendre desestimades les beques sol·licitades.

Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució a les
pàgines web respectives de l'AGAUR i de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

7.2 Contra la resolució de concessió o denegació de les beques sol·licitades, que no posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que l'ha dictada o davant el
competent per resoldre'l, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació al
esmentat tauler, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre de procediment administratiu.

-8 Recurs contra aquesta convocatòria

Contra aquesta resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el
termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la
publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb les previsions
de l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i dels articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 15 de desembre de 2016

P. d. (Resolució EXI/679/2016, d'11 de març, DOGC núm. 7082, de 18.03.2016)

Aleix Villatoro i Oliver

Secretari general

(16.355.037)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE

DECRET 332/2016, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'alteració dels termes municipals de Barcelona i
de Montcada i Reixac.

El 30 d'abril i el 9 de maig de 2014, els plens de l'Ajuntament de Montcada i Reixac i del Consell Municipal de
l'Ajuntament de Barcelona, respectivament, van acordar iniciar un expedient d'alteració dels termes municipals
per tal de modificar el conjunt de la línia de terme, amb la finalitat d'adaptar-los a la realitat urbanística
municipal del moment, d'acord amb el que estableix l'article 14, en relació amb l'article 13.1.c), del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

L'expedient va ser sotmès a informació pública, sense que es presentessin al·legacions dins aquest tràmit, i a
informe dels ens locals que no l'havien promogut. L'Àrea Metropolitana de Barcelona, per acord del Consell
Metropolità de 28 d'octubre de 2014, la Diputació de Barcelona, mitjançant el Decret de la Presidència de 17 de
desembre de 2014, i el Consell Comarcal del Barcelonès, mitjançant l'escrit de 6 de novembre de 2014 del seu
president, van informar favorablement sobre l'expedient d'alteració de termes. En l'expedient no consta
informe del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Els ajuntaments de Montcada i Reixac i de Barcelona, mitjançant els acords dels plens de 18 de desembre de
2014 i 27 de febrer de 2015, respectivament, van aprovar la procedència de l'alteració, amb el quòrum
legalment establert.

El 17 de desembre de 2015, la Direcció General d'Administració Local va emetre l'informe favorable sobre la
tramitació del procediment i la procedència de l'alteració, d'acord amb els criteris fixats en el Decret 244/2007,
de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

La Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió de 5 de maig de 2016, va emetre l'informe favorable sobre
l'expedient.

El 12 de maig de 2016, es va posar en coneixement de l'Administració de l'Estat la tramitació de l'expedient.

La Comissió Jurídica Assessora, reunida el 22 de setembre de 2016, va aprovar el Dictamen sobre l'alteració
dels termes municipals de Barcelona i de Montcada i Reixac en el qual informa favorablement sobre
l'expedient.

Per tot això, tenint en compte que hi ha consideracions d'ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu
que fan necessari o aconsellable l'alteració de termes i que ambdós ajuntaments han adoptat acords
favorables respecte d'aquesta alteració;

Atès el que disposen els articles 11 a 19 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 3, 8 i següents del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya;

D'acord amb els informes favorables de la Direcció General d'Administració Local i de la Comissió de Delimitació
Territorial;

A proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, d'acord amb el Dictamen de
la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Aprovar l'alteració dels termes municipals de Barcelona i de Montcada i Reixac, mitjançant la modificació del
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conjunt de la línia de terme i la conseqüent segregació i agregació recíproca de territori, amb la finalitat
d'adaptar els termes municipals a la realitat urbanística municipal del moment.

 

Article 2

La nova delimitació entre els termes municipals de Barcelona i de Montcada i Reixac, en l'àmbit objecte de
l'alteració de termes, és la que consta en els plànols a escala 1:5.000 de les pàgines cent noranta-cinc, cent
noranta-sis i cent noranta-set de l'expedient administratiu i que, a efecte il·lustratiu, es reprodueix com a
annex d'aquest Decret.

 

Article 3

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha d'efectuar la fitació dels termes
municipals d'acord amb el que estableix l'article 33 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula
la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya.

 

Article 4

La modificació del límit no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, els drets, les accions, els usos públics i
els aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, els deutes i les càrregues, ni del personal dels ajuntaments
afectats, tal com acredita la documentació que consta en l'expedient.

 

Article 5

Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l'altre, mitjançant una còpia autenticada, els expedients en
tràmit que facin referència exclusiva a la zona objecte de l'alteració.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

 

Annex
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE

DECRET 333/2016, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'alteració dels termes municipals de Malla i de
Vic.

El 25 de març de 2010 el Ple de l'Ajuntament de Malla va acordar iniciar un expedient d'alteració dels termes
municipals de Malla i de Vic amb la finalitat d'ubicar totes les edificacions de la finca anomenada el Verdaguer
en el terme municipal de Vic per evitar la partió d'aquestes edificacions entre ambdós termes municipals,
d'acord amb el que estableix l'article 14, en relació amb l'article 13.1.c), del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

L'expedient va ser sotmès a informació pública, sense que es presentessin al·legacions dins aquest tràmit, i a
informe dels ens locals que no l'havien promogut. L'Ajuntament de Vic, per acord del Ple de 9 de setembre de
2013, va informar favorablement sobre l'alteració dels termes proposada. En aquest mateix sentit, el 18 de
setembre i el 22 d'octubre de 2013, el Consell Comarcal d'Osona i la Diputació de Barcelona, respectivament,
van acordar informar favorablement sobre l'expedient.

El Ple de l'Ajuntament de Malla, en la sessió de 28 de juliol de 2015, va acordar, per majoria absoluta del
nombre legal de membres, aprovar la procedència de l'alteració dels termes municipals proposada.

La Direcció General d'Administració Local, en data 17 de desembre de 2015, va emetre l'informe favorable
sobre la tramitació del procediment i la procedència de l'alteració, d'acord amb els criteris fixats en el Decret
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

La Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió de 5 de maig de 2016, va emetre l'informe favorable sobre
l'expedient.

El 12 de maig de 2016, es va posar en coneixement de l'Administració de l'Estat la tramitació de l'expedient.

La Comissió Jurídica Assessora, reunida el 22 de setembre de 2016, va aprovar el Dictamen sobre l'alteració
dels termes municipals de Malla i de Vic en el qual informa favorablement sobre l'expedient.

Per tot això, tenint en compte que hi ha consideracions d'ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu
que fan necessari o aconsellable l'alteració de termes i que ambdós ajuntaments han adoptat acords
favorables respecte d'aquesta alteració;

Atès el que disposen els articles 11 a 19 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 3, 8 i següents del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya;

D'acord amb els informes favorables de la Direcció General d'Administració Local i de la Comissió de Delimitació
Territorial;

A proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, d'acord amb el Dictamen de
la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Aprovar l'alteració dels termes municipals de Malla i de Vic, mitjançant la modificació del traçat de la línia de
terme i la segregació i agregació recíproca de territori, en l'àmbit de les edificacions de la finca del Verdaguer.
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Article 2

La nova delimitació entre els termes municipals de Malla i de Vic, en l'àmbit objecte de l'alteració de termes, és
la que consta al plànol a escala 1:5.000 de la pàgina cent cinquanta-nou de l'expedient administratiu i que, a
efecte il·lustratiu, es reprodueix com a annex d'aquest Decret.

 

Article 3

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha d'efectuar la fitació dels termes
municipals d'acord amb el que estableix l'article 33 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula
la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya.

 

Article 4

La modificació del límit no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, els drets, les accions, els usos públics i
els aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, els deutes i les càrregues, ni del personal, dels ajuntaments
afectats, tal com acredita la documentació que consta en l'expedient.

 

Article 5

Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l'altre, mitjançant una còpia autenticada, els expedients en
tràmit que facin referència exclusiva a la zona objecte de l'alteració.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

 

Annex

 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.20162/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16355144-2016



 

 

(16.355.144)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.20163/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16355144-2016



DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

ORDRE ENS/336/2016, de 13 de desembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau
superior de comerç internacional.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria
d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi
l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis.4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les
competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels
horaris escolars.

Segons s'estableix a l'article 53, en concordança amb l'article 62.8 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d'educació, en el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa
dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern de la Generalitat aprova el Decret 284/2011,
d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

L'article 31 de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, estableix que la formació
professional té com a finalitats l'adquisició, el millorament i l'actualització de la competència i la qualificació
professional de les persones al llarg de la vida i comprèn, entre d'altres, la formació professional del sistema
educatiu, que facilita l'adquisició de competències professionals i l'obtenció dels títols corresponents. Així
mateix, la disposició final quarta de la Llei habilita el conseller competent perquè estableixi, per mitjà d'una
ordre, el currículum dels títols de formació professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l'ordenació general de la formació professional del
sistema educatiu, i el Reial decret 1574/2011, de 4 de novembre, ha establert el títol de tècnic superior en
comerç internacional i n'ha fixat els ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s'estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades
a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional, i la possibilitat
d'adequar-lo a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres.

L'objecte d'aquesta Ordre és establir el currículum del cicle formatiu de grau superior de comerç internacional,
que condueix a l'obtenció del títol corresponent de tècnic superior, que substitueix el currículum del cicle
formatiu de grau superior de comerç internacional, aprovat pel Decret 59/1996, de 6 de febrer, el qual queda
derogat per l'Ordre que s'aprova.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar
actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum
establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals
han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i
socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels
continguts del cicle formatiu.

Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i amb el dictamen del Consell
Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial,
d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:
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Article 1

Objecte

Establir el currículum del cicle formatiu de grau superior de comerç internacional que permet obtenir el títol de
tècnic superior regulat pel Reial decret 1574/2011, de 4 de novembre.

 

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya que són el referent del perfil professional d'aquest títol i la relació amb les qualificacions i unitats de
competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s'indiquen a l'apartat 3 de l'annex.

4. El camp professional del títol s'especifica a l'apartat 4 de l'annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a
l'apartat 5.2 de l'annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de
descripció són els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes i
actituds.

En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives
corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les
utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit
socioeconòmic del centre.

4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els
criteris d'avaluació.

 

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en
la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i
aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de
mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

2. En el mòdul professional de projecte també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna
d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament
d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de projecte.

 

Article 5

Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de
l'annex.
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Article 6

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.

 

Article 7

Accés

1. Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat,
els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat d'humanitats i ciències socials.

2. El títol de tècnic superior en comerç internacional permet l'accés directe per cursar qualsevol altre cicle
formatiu de grau superior, en les condicions d'admissió que s'estableixin.

3. El títol de tècnic superior en comerç internacional permet l'accés als ensenyaments conduents als títols
universitaris de grau en les condicions que s'estableixin.

 

Article 8

Convalidacions

Les convalidacions de mòduls professionals i crèdits dels títols de formació professional establerts a l'empara
de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, amb els mòduls
professionals o unitats formatives dels títols de formació professional regulats a l'empara de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'estableixen a l'apartat 9 de l'annex.

 

Article 9

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum
d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l'apartat 10.1 de l'annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les
unitats de competència per a la seva acreditació, es fixa a l'apartat 10.2 de l'annex.

 

Article 10

Crèdits ECTS

A l'efecte de facilitar les convalidacions que s'estableixin entre aquest títol i els ensenyaments universitaris de
grau, s'han assignat 120 crèdits ECTS al títol, distribuïts entre els mòduls professionals regulats pel currículum.

 

Article 11

Vinculació amb capacitats professionals

La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i orientació laboral capacita per dur
a terme responsabilitats professionals equivalents a les que requereixen les activitats de nivell bàsic en
prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el
Reglament dels serveis de prevenció.

 

 

Disposició addicional
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D'acord amb el Reial decret 1574/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en
comerç internacional i se'n fixen els ensenyaments mínims, els elements inclosos en aquesta Ordre no
constitueixen una regulació de l'exercici de cap professió titulada.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

La convalidació de mòduls professionals del títol de formació professional que s'extingeix amb els mòduls
professionals de la nova ordenació que s'estableix s'ha de dur a terme d'acord amb l'article 15 del Reial decret
1574/2011, de 4 de novembre.

 

Segona

Els ensenyaments que s'extingeixen es poden completar d'acord amb l'Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol,
del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 59/1996, de 6 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau
superior de comerç internacional, de conformitat amb l'habilitació prevista en la disposició final quarta de la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

El Departament ha de dur a terme les actuacions necessàries per al desplegament del currículum, tant en la
modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, l'adequació a les característiques dels
alumnes amb necessitats educatives especials i l'autorització de la reorganització de les unitats formatives, tot
respectant els mòduls professionals establerts.

 

Segona

La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats
educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls
professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

 

Barcelona, 13 de desembre de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament
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Annex

 

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: comerç internacional

1.2 Nivell: formació professional de grau superior

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Família professional: comerç i màrqueting

1.5 Referent europeu: CINE-5b (Classificació internacional normalitzada de l'educació)

 

2. Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic superior en comerç internacional és determinat per la competència
general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han d'adquirir, i per la
relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

2.1 Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a planificar i gestionar els processos d'importació, exportació,
introducció i expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments
establerts.

2.2 Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol es relacionen a continuació:

a) Realitzar les gestions necessàries per a la constitució i posada en marxa d'una empresa comercial,
planificant i gestionant l'obtenció dels recursos financers necessaris que procurin la rendibilitat econòmica i
financera de l'empresa.

b) Obtenir, analitzar i organitzar informació fiable dels mercats internacionals aplicant les tècniques adequades,
i establir un sistema d'informació de mercats (SIM) eficaç, que serveixi de suport en les operacions de
compravenda internacional.

c) Prendre decisions sobre l'entrada dels productes d'una empresa en el mercat exterior, seleccionant les
polítiques de producte, preu, comunicació i distribució més adequades per l'entrada en aquests mercats.

d) Elaborar un pla de màrqueting, seleccionant la informació de base o brífing de productes, analitzant les
relacions entre les diferents variables que intervenen en el màrqueting mix internacional per l'entrada en
mercats exteriors.

e) Identificar i contactar amb clients i proveïdors, gestionant els contractes mercantils internacionals i
controlant i supervisant el desenvolupament i l'evolució de les vendes, per assegurar-se de l'acompliment de
les condicions contractuals pactades.

f) Realitzar la gestió administrativa d'operacions d'importació i exportació, i d'introducció i expedició de
mercaderies.

g) Realitzar la gestió financera de les operacions de comerç internacional, determinant-ne els costos i
gestionant la cobertura adequada dels riscos que es generen per garantir-ne la viabilitat econòmica,
desenvolupar el procés de forma segura per l'empresa i elaborar la documentació necessària per a l'obtenció de
crèdits vinculats a les operacions de compravenda i a projectes i licitacions internacionals, aplicant la
normativa vigent.

h) Organitzar l'emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que en garanteixin la integritat i la
utilització òptima dels mitjans i els espais disponibles, d'acord amb els procediments establerts.

i) Realitzar les gestions administratives que garanteixin el trànsit o transport internacional de les mercaderies
i/o de viatgers entre diferents països i mitjans de transport, i controlar els documents que s'exigeix en cada
cas, comprovant que s'ajusten a la normativa vigent aplicable i a les especificacions rebudes.

j) Gestionar els mitjans de cobrament i pagament i les garanties i avals internacionals emplenant i analitzant la

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.20165/110 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16355042-2016



documentació necessària d'acord amb les condicions establertes en els contractes mercantils internacionals
basats en la normativa internacional vigent.

k) Comunicar-se en anglès amb fluïdesa, tant de paraula com per escrit, amb tots els operadors i organismes
que intervenen en operacions de comerç internacional.

l) Utilitzar Internet i qualsevol altre sistema digital, com a plataforma publicitària i aparador obert al món que
facilita la realització de vendes a qualsevol client nacional o internacional.

m) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i
tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents al llarg de la
vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

n) Resoldre situacions, problemes i contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència,
amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.

o) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint
relacions fluïdes i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.

p) Comunicar-se amb els iguals, els superiors, els clients i les persones que estan sota la seva responsabilitat,
utilitzant vies de comunicació eficaces, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant
l'autonomia i la competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

q) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els
procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb l'establert per la normativa i els
objectius de l'empresa.

r) Supervisar i aplicar procediments de gestió de la qualitat, d'accessibilitat universal i de “disseny per a
tothom”, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

s) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva
activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

t) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb
l'establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions
de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de
responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

2.4 L'equip docent ha de potenciar l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les
capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d'aquest cicle formatiu.

 

3. Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP)

 

Qualificació completa: gestió administrativa i financera del comerç internacional

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0242-11_3: realitzar i controlar la gestió administrativa en les operacions d'importació/exportació i/o
introducció/expedició de mercaderies

Es relaciona amb:

UC0242_3: realitzar i controlar la gestió administrativa en les operacions d'importació/exportació i/o
introducció/expedició de mercaderies

 

UC_2-0243-11_3: gestionar les operacions de finançament per a transaccions internacionals de mercaderies i

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.20166/110 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16355042-2016



serveis

Es relaciona amb:

UC0243_3: gestionar les operacions de finançament per a transaccions internacionals de mercaderies i serveis

 

UC_2-0244-11_3: gestionar les operacions de cobrament i pagament en les transaccions internacionals

Es relaciona amb:

UC0244_3: gestionar les operacions de cobrament i pagament en les transaccions internacionals

 

UC_2-1010-11_3: comunicar-se en anglès, amb un nivell d'usuari competent, en les relacions i activitats de
comerç internacional

Es relaciona amb:

UC1010_3: comunicar-se en anglès, amb un nivell d'usuari competent, en les relacions i activitats de comerç
internacional

 

Qualificació incompleta: màrqueting i compravenda internacional

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1007-11_3: obtenir i elaborar informació per al sistema d'informació de mercats

Es relaciona amb:

UC1007_3: obtenir i elaborar informació per al sistema d'informació de mercats

 

UC_2-1008-11_3: realitzar estudis i propostes per a les accions del pla de màrqueting mix internacional

Es relaciona amb:

UC1008_3: realitzar estudis i propostes per a les accions del pla de màrqueting internacional

 

UC_2-1009-11_3: assistir en els processos de negociació i execució de les operacions de compravenda
internacional de productes/serveis

Es relaciona amb:

UC1009_3: assistir en els processos de negociació i execució de les operacions de compravenda internacional
de productes/serveis

 

Qualificació incompleta: organització del transport i la distribució

 

UC_2-1013-11_3: organitzar, gestionar i controlar les operacions de transport de llarga distància

Es relaciona amb:

UC1013_3: organitzar, gestionar i controlar les operacions de transport de llarga distància

 

Qualificació incompleta: organització i gestió de magatzems
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UC_2-1014-11_3: organitzar el magatzem d'acord amb els criteris i nivells d'activitat previstos

Es relaciona amb:

UC1014_3: organitzar el magatzem d'acord amb els criteris i nivells d'activitat previstos

 

UC_2-1015-11_2: gestionar i coordinar les operacions del magatzem

Es relaciona amb:

UC1015_2: gestionar i coordinar les operacions del magatzem

 

Qualificació incompleta: gestió comercial i financera del transport per carretera

 

UC_2-2183-11_3: gestionar l'activitat economicofinancera del transport per carretera

Es relaciona amb:

UC2183_3: gestionar l'activitat economicofinancera del transport per carretera

 

4. Camp professional

4.1 L'àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l'activitat en empreses de qualsevol sector productiu i principalment del sector del
comerç i màrqueting públic i privat, realitzant funcions de planificació, organització, gestió i assessorament
d'activitats de comerç internacional.

Es tracta de persones treballadores per compte propi que gestionen la seva empresa, realitzant activitats de
comerç internacional, o de treballadors per compte aliè que exerceixen la seva activitat en el departament de
comerç internacional dins dels subsectors de:

a) Indústria, comerç i agricultura, en el departament de comerç internacional.

b) Entitats financeres i d'assegurances, en el departament exterior.

c) Empreses intermediàries en el comerç internacional, com agències transitàries, agències comercials,
empreses consignatàries, agències de duanes i empreses d'assessorament comercial i jurídic, entre d'altres.

d) Empreses importadores, exportadores i distribuïdores-comercialitzadores.

e) Empreses de logística i transport.

f) Associacions, institucions, organismes i organitzacions no governamentals.

4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Tècnic en comerç exterior.

b) Tècnic d'operacions exteriors d'entitats financeres i d'assegurances.

c) Tècnic en administració de comerç internacional.

d) Assistent o adjunt de comerç internacional.

e) Agent de comerç internacional.

f) Tècnic de màrqueting internacional.

g) Tècnic de màrqueting digital internacional.

h) Tècnic de venda internacional.
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i) Assistent al departament d'operacions comercials internacionals.

j) Transitari.

k) Consignatari de vaixells.

l) Operador logístic.

m) Cap de magatzem.

n) Tècnic en logística del transport.

o) Coordinador logístic.

p) Tècnic en logística inversa.

 

5. Currículum

5.1 Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

a) Conèixer i valorar les fonts i productes financers disponibles, tals com crèdits, préstecs i altres instruments
financers, així com les possibles subvencions i seleccionar les més convenients per a l'empresa, analitzant-ne la
informació comptable i avaluant-ne els costos, riscos, requisits i garanties exigides per les entitats financeres,
per obtenir els recursos financers necessaris requerits en el desenvolupament de l'activitat.

b) Elaborar informes comercials, aplicant tècniques estadístiques a la informació disponible en un sistema
d'informació de mercats (SIM), configurant-lo i obtenint i analitzant la informació necessària per a la presa de
decisions en l'activitat comercial de l'empresa en el exterior.

c) Elaborar i analitzar les polítiques de producte, preu, comunicació i distribució, seleccionant les més
adequades per a la presa de decisions sobre l'entrada dels productes d'una empresa als mercats exteriors.

d) Seleccionar la informació de base o brífings de productes, analitzant les relacions entre les diferents
variables que intervenen en el màrqueting mix internacional, per a l'elaboració d'un pla de màrqueting.

e) Consultar bases de dades i publicacions i utilitzar els mitjans i sistemes de comunicació, valorant els
diferents factors de risc, per identificar i contactar amb clients i proveïdors.

f) Participar en les diferents fases que defineixen un acord contractual de caràcter internacional, realitzant
ofertes, identificant la normativa de contractació internacional i formalitzant els documents necessaris, per
gestionar els contractes mercantils internacionals.

g) Identificar la normativa aplicable, els organismes i institucions competents i els tràmits i gestions que es
requereixen per al trànsit internacional de mercaderies elaborant la documentació necessària per realitzar la
gestió administrativa d'operacions d'importació i exportació, i introducció i expedició de mercaderies.

h) Obtenir informació, gestionar els tràmits i omplir la documentació necessària per a l'obtenció de crèdits
vinculats a les operacions d'importació/exportació i projectes internacionals, determinant-ne i gestionant-ne els
riscos i costos financers associats, per realitzar la gestió financera de les operacions de compravenda
internacional, d'acord amb els procediments establerts.

i) Interpretar la normativa, identificar els tràmits i preparar la documentació necessària per al finançament de
projectes i per la participació en concursos i licitacions internacionals.

j) Analitzar els processos d'emmagatzematge i els mètodes de gestió d'estocs aplicables en l'organització d'un
magatzem, valorant la distribució interna i el sistema de manipulació de les mercaderies, aplicant la normativa
vigent en matèria de seguretat i higiene, garantint-ne la integritat i optimitzant els recursos disponibles, per
organitzar l'emmagatzematge de les mercaderies.

k) Analitzar i comparar els diferents mitjans de transport, els costos, la protecció física de la mercaderia i la
documentació de trànsit internacional, proposant alternatives i respectant la normativa que regeix l'enviament
de mercaderies i el trànsit de viatgers, per realitzar la planificació de rutes a llarga distància.

l) Identificar i determinar els documents i els tràmits necessaris, interpretant la legislació vigent, per gestionar
els mitjans de cobrament i pagament i les garanties i avals internacionals.

m) Gestionar en anglès les relacions derivades del comerç internacional tant amb clients com amb proveïdors,
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organismes públics, banca nacional i internacional i amb tots els operadors que intervenen en operacions
internacionals.

n) Emprar les eines més característiques d'Internet i d'altres sistemes digitals per donar a conèixer l'empresa
internacionalment, vendre a través de la botiga virtual i gestionar la facturació electrònica de les vendes
internacionals realitzades.

o) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica, tecnològica
i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per mantenir l'esperit
d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.

p) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presenten en els processos
i en l'organització del treball i de la vida personal.

q) Prendre decisions de forma fonamentada analitzant les variables implicades, integrant sabers d'àmbits
diferents i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació en aquestes decisions, per fer front i resoldre
situacions diferents, problemes o contingències.

r) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de treball en grup,
per facilitar l'organització i coordinació d'equips de treball.

s) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es transmetran, a la finalitat i
a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de comunicació.

t) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures de
prevenció personals i col·lectives, d'acord amb la normativa aplicable en els processos de treball per garantir
entorns segurs.

u) Identificar i proposar les accions professionals necessàries per donar resposta a l'accessibilitat universal i al
“disseny per a tothom”.

v) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el procés d'aprenentatge,
per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar i millorar procediments de gestió
de la qualitat.

w) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional, per
realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball.

x) Reconèixer els propis drets i deures com a agent actiu de la societat, tenint en compte el marc legal que
regula les condicions socials i laborals, per participar com a ciutadà democràtic.

 

5.2 Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

 

Mòdul professional 1: gestió administrativa del comerç internacional

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 12

Unitats formatives que el componen:

UF 1: organismes i normes internacionals. 33 hores

UF 2: intercanvis intracomunitaris. 33 hores

UF 3: operacions amb països tercers. 66 hores

UF 4: gestió duanera: 66 hores

 

Mòdul professional 2: finançament internacional

Durada: 99 hores
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Hores de lliure disposició: no se'n assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: instruments per a la gestió de riscos de canvi. 33 hores

UF 2: finançament del comerç exterior. 33 hores

UF 3: instruments financers de suport a l'exportació. 33 hores

 

Mòdul professional 3: mitjans de pagament internacionals

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: selecció i gestió de mitjans de pagament simples. 33 hores

UF 2: selecció i gestió de mitjans de pagaments documentaris 66 hores

 

Mòdul professional 4: gestió econòmica i financera de l'empresa

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 12

Unitats formatives que el componen:

UF 1: emprenedoria, creació d'empresa, i inversió i finançament. 33 hores

UF 2: operativa de compravenda i tresoreria. 33 hores

UF 3: comptabilitat i fiscalitat empresarial. 33 hores

 

Mòdul professional 5: transport internacional de mercaderies

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 12

Unitats formatives que el componen:

UF 1: transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril. 66 hores

UF 2: transport internacional marítim i aeri. 66 hores

 

Mòdul professional 6: logística d'emmagatzematge

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:
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UF 1: marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç nacional i internacional. 33 hores

UF 2: organització dels espais i del procés d'emmagatzematge. 33 hores

UF 3: gestió i supervisió d'estocs. 33 hores

 

Mòdul professional 7: màrqueting internacional

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: estratègies d'internacionalització de l'empresa. 45 hores

UF 2: màrqueting operacional. 33 hores

UF 3: pla de màrqueting internacional. 21 hores

 

Mòdul professional 8: sistema d'informació de mercats

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: prospecció de mercats internacionals. 33 hores

UF 2: explotació de la prospecció. 33 hores

 

Mòdul professional 9: negociació internacional

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: contractació internacional. 33 hores

UF 2. estratègies de negociació internacional. 66 hores.

 

Mòdul professional 10: comerç digital internacional

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: eines per al comerç digital internacional. 45 hores

UF 2: el pla de màrqueting digital internacional. 21 hores
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Mòdul professional 11: anglès

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anglès tècnic. 132 hores

 

Mòdul professional 12: segona llengua estrangera

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: segona llengua estrangera. 132 hores

 

Mòdul professional 13: formació i orientació laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

Mòdul professional 14: projecte de comerç internacional

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte de comerç internacional. 66 hores

 

Mòdul professional 15: formació en centres de treball

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: gestió administrativa del comerç internacional
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Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 12

Unitats formatives que el componen:

UF 1: organismes i normes internacionals. 33 hores

UF 2: intercanvis intracomunitaris. 33 hores

UF 3: operacions amb països tercers. 66 hores

UF 4: gestió duanera: 66 hores

 

UF 1: organismes i normes internacionals

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina organismes i institucions relacionades amb el comerç internacional, analitzant-ne les principals
funcions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza l'estructura de la balança de pagaments segons les diferents balances que la componen.

1.2 Classifica les funcions dels principals organismes i institucions econòmiques internacionals.

1.3 Analitza el procés d'integració econòmica internacional segons els diferents nivells d'integració.

1.4 Analitza el procés d'integració econòmica europea i la seva repercussió en el comerç comunitari.

1.5 Identifica les diferents institucions comunitàries, les seves principals funcions i competències.

1.6 Analitza el marc jurídic comunitari i identifica les normes amb incidència en l'intercanvi comercial.

1.7 Identifica el funcionament de la Unió Europea com un Mercat Únic.

1.8 Reconeix les polítiques comunes de la Unió Europea.

 

2. Organitza un sistema d'informació eficaç per a les operacions de la gestió administrativa de la compravenda
internacional, utilitzant les eines informàtiques adequades.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Utilitza bases de dades per a la gestió administrativa de les operacions de comerç internacional.

2.2 Elabora i manté actualitzada la informació que habitualment sol·licita el client o el proveïdor en les
operacions de compravenda internacional.

2.3 Realitza el manteniment i actualització de les bases de dades de clients i proveïdors.

2.4 Elabora informes sobre clients i proveïdors a partir de les bases de dades disponibles.

2.5 Aplica la normativa legal i fiscal del país de destinació de la mercaderia que s'exportarà.

2.6 Processa i arxiva adequadament la informació generada en les operacions de compravenda internacional
realitzades per a la seva posterior utilització en futures operacions.
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3. Interpreta els termes comercials emprats en el comerç exterior (incoterms), analitzant les regles oficials de
la Cambra de Comerç Internacional (CCI) vigents.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els aspectes que regulen els incoterms.

3.2 Reconeix la terminologia utilitzada en els incoterms, en les dues llengües oficials i en llengua anglesa.

3.3 Valora els riscos i costos relacionats amb l'expedició de mercaderies.

3.4 Descriu les possibles formes de lliurament de la mercaderia, considerant la transmissió de riscos i costos.

3.5 Relaciona els tipus d'incoterms amb les obligacions associades a cadascuna de les parts.

3.6 Reconeix les obligacions de venedors i compradors en cada incoterm.

3.7 Selecciona els incoterms adequats segons el mitjà de transport utilitzat.

3.8 Identifica les obligacions documentals de cadascuna de les parts.

 

Continguts

 

1. Organismes i institucions relacionades amb el comerç internacional:

1.1 Les polítiques comercials. El proteccionisme i el lliure comerç.

1.2 La balança de pagaments. Concepte i estructura.

1.3 L'Organització Mundial del Comerç (OMC): antecedents i funcions.

1.4 Organismes econòmics internacionals: l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
(OCDE), el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial.

1.5 Altres organismes internacionals que afecten al comerç.

1.6 Els processos d'integració econòmica internacionals. Nivells i fases d'integració. Integracions econòmiques
internacionals.

1.7 La integració europea. Procés i fases de la seva construcció. Polítiques comunes: agrícola i pressupostària.
Institucions de la Unió Europea. El marc jurídic comunitari.

 

2. Organització de sistemes d'informació aplicats a la gestió administrativa del comerç internacional:

2.1 Fonts d'informació sobre comerç internacional. Identificació d'organismes i institucions que faciliten la
informació.

2.1 L'Institut de Comerç Exterior. Bases de dades.

2.2 La Cambra de Comerç Internacional. Bases de dades.

2.3 Obtenció d'informació a través d'Internet.

2.4.Utilització i manteniment de bases de dades de clients i proveïdors.

2.5 Sistemes de comunicació amb clients i proveïdors. Sistemes d'arxiu de documentació generada en les
operacions de comerç internacional.

2.6 Utilització i actualització de bases de dades de clients i proveïdors amb informació de les operacions de
comerç internacional.
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3. Interpretació de les condicions de lliurament internacionals (incoterms):

3.1 Concepte i finalitat.

3.2 Característiques generals segons grups d'incoterms. Obligacions contractuals de cada incoterm.

3.3 Els incoterms segons els tipus de transport.

3.4 Costos, riscos, i obligacions documentals en cadascun dels incoterms.

 

UF 2: intercanvis intracomunitaris

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1.Elabora i gestiona la documentació necessària en les operacions d'introducció/expedició de mercaderies en el
comerç intracomunitari, interpretant-ne la normativa vigent.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix els conceptes d'introducció i expedició intracomunitàries.

1.2 Analitza el funcionament de la lliure circulació de mercaderies dins la Unió Europea.

1.3 Reconeix el sistema harmonitzat de codificació i designació de les mercaderies i el sistema de codificació
que aplica la Unió Europea.

1.4 Identifica els documents que es requereixen en les operacions d'introducció/expedició i els procediments
per a la seva tramitació i gestió.

1.5 Confecciona els documents comercials que es requereixen en les operacions de la compravenda
intracomunitària, utilitzant les aplicacions informàtiques, i en la llengua requerida.

1.6 Controla i supervisa la documentació administrativa i comercial corresponent a operacions d'introducció i
expedició intracomunitàries.

1.7 Identifica i gestiona els tràmits necessaris per a les operacions d'introducció i expedició intracomunitàries.

1.8 Analitza el sistema de declaració estadística de les operacions intracomunitàries (INTRASTAT).

1.9 Determina els impostos i altres tributs que graven les operacions de comerç intracomunitari.

1.10 Formalitza els models estadístics i fiscals associats a les operacions intracomunitàries segons models
telemàtics.

1.11 Supervisa la documentació comercial i administrativa corresponent a una operació de comerç
intracomunitari, comprovant-ne les condicions pactades al contracte.

 

Continguts

 

1. Elaboració i gestió de la documentació de les operacions d'introducció/expedició de les mercaderies:

1.1 La lliure circulació de les mercaderies dins el Mercat Únic.

1.2 Sistema harmonitzat de designació i codificació de les mercaderies.

1.3 Nomenclatura combinada comunitària.

1.4 Documentació comercial: La comanda, la factura proforma, la factura comercial i la llista de verificació
(packing list), documents de transport per a cada mitjà de transport.
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1.5 Operacions d'introducció i expedició intracomunitàries: documentació administrativa i documentació
comercial. Indicadors de control de la documentació: forma i contingut.

1.6 Declaració estadística d'operacions intracomunitàries (INTRASTAT). Tipus de declaracions. Realització i
presentació de les declaracions.

 

2. L'impost sobre el valor afegit (IVA):

2.1 El règim transitori de l'IVA: Exempció de l'IVA en les expedicions. Tributació de l'IVA en les adquisicions
intracomunitàries.

2.2 L'IVA en les prestacions de serveis.

 

UF 3: operacions amb països tercers

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Estableix i gestiona els procediments administratius de les operacions d'importació/exportació, interpretant-
ne la normativa vigent.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix els conceptes d'importació i d'exportació.

1.2 Diferencia l'origen, l'estatut i la procedència de les mercaderies.

1.3 Analitza els criteris que determinen l'origen de les mercaderies.

1.4 Determina l'origen de les mercaderies segons els acords comercials de la Unió Europea.

1.5 Determina la documentació requerida per a l'acreditació de l'origen de les mercaderies.

1.6 Reconeix les situacions en què no cal acreditar els documents de certificació de l'origen.

1.7 Distingeix les operacions que no generen canvi d'origen.

1.8 Identifica els organismes implicats en les operacions d'importació/exportació.

1.9 Elabora i emplena els documents que es requereixen en les operacions d'importació/exportació.

1.10 Controla i supervisa la documentació administrativa i comercial corresponent a operacions d'exportació i
importació.

1.11 Reconeix els procediments per a la tramitació i gestió de la documentació de les operacions
d'importació/exportació.

 

2. Reconeix les diferents barreres al comerç internacional, analitzant la normativa que les regula.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Analitza les barreres aranzelàries a la importació de mercaderies i altres mesures d'efecte equivalent.

2.2 Reconeix els principals instruments de protecció comercial de naturalesa quantitativa, que limiten o
restringeixen les importacions de mercaderies.

2.3 Analitza la funció de l'aranzel de duanes com a instrument de protecció i la seva repercussió sobre el
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comerç internacional.

2.4 Efectua la classificació aranzelària de les mercaderies segons la normativa vigent.

2.5 Caracteritza l'aranzel duaner comú segons els diferents tipus i acords no preferencials i preferencials.

2.6 Identifica les mesures de defensa de la competència internacional aplicables en el marc de l'Organització
Mundial del Comerç (OMC).

2.7 Interpreta les clàusules de salvaguarda i les mesures de vigilància, analitzant els casos en els quals és
procedent la seva aplicació a la Unió Europea (UE).

2.8 Distingeix les principals barreres tècniques i administratives al comerç.

2.9 Distingeix els diferents règims comercials de les importacions i les exportacions, i els seus condicionants, si
escau.

2.10 Identifica els organismes i entitats emissores de certificats relatius a les operacions de comerç exterior i
en reconeix els tràmits per a la seva obtenció.

 

Continguts

 

1.Establiment i gestió dels procediments administratius de les operacions d'importació/exportació:

1.1.Procedència d'una mercaderia. Estatut comunitari i no comunitari.

1.2 L'origen de les mercaderies. Origen preferencial i no preferencial.

1.3 Justificació o acreditació de l'origen. Certificats i documents d'origen per a l'exportació i per a la importació.

1.4 Exportador autoritzat i declaració en factura.

1.5 Criteris de determinació de l'origen d'una mercaderia segons origen preferencial i no preferencial.

1.6 Operacions que no generen canvi d'origen i elements neutres.

1.7 Operacions d'exportació i importació: documentació administrativa i documentació comercial. Indicadors de
control de la documentació: forma i contingut.

 

2.Reconeixement de les diferents barreres al comerç internacional:

2.1 Barreres aranzelàries a la importació de mercaderies: l'aranzel de duanes i mesures d'efecte equivalent.

2.2 L'aranzel integrat comunitari, TARIC (Integrated Tariff of The European Communities): estructura i
contingut. Informació aranzelària vinculant.

2.3 Tarifes: drets específics, ad valorem, mixtos, estacionaris i compostos.

2.4 Mesures de política aranzelària: franquícies duaneres, suspensions i contingents aranzelaris. Altres
mesures.

2.5 Barreres no aranzelàries. Restriccions quantitatives a la importació.

2.6 Mesures de defensa de la competència: drets antidúmping i drets compensatoris o antisubvenció. Mesures
de salvaguarda.

2.7 Certificats de normalització, homologació i control de qualitat, certificats sanitaris, fitosanitaris i veterinaris,
certificats del Servei Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de les Exportacions (SOIVRE) i certificats del
Conveni sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades da fauna i flora (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES), entre d'altres.

2.8 Règim de comerç de les importacions i de les exportacions. Règim d'autorització. Règim de vigilància.
Règim de certificació.
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UF 4: gestió duanera

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora i gestiona la documentació necessària per a les operacions d'exportació/importació de mercaderies,
interpretant-ne la normativa vigent.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina la documentació necessària que cal formalitzar en les operacions d'exportació/importació.

1.2 Interpreta les clàusules que s'inclouen en els contractes de compravenda internacional.

1.3 Confecciona els documents comercials, de transport i assegurança que es requereixen en les operacions de
compravenda internacional, utilitzant aplicacions informàtiques i en la llengua requerida.

1.4 Supervisa la documentació comercial i administrativa corresponent a una operació de comerç internacional,
comprovant les condicions pactades en el contracte.

1.5 Reconeix els processos administratius de gestió duanera.

1.6 Determina el valor a duana de diferents mercaderies.

1.7 Determina els impostos i altres tributs que graven les operacions de comerç internacional que integren el
deute duaner.

1.8 Emplena els documents de gestió duanera de diferents operacions de compravenda internacional.

1.9 Distingeix la gestió duanera d'operacions relatives als diferents règims duaners.

1.10 Utilitza un paquet informàtic de gestió administrativa per a l'obtenció de la documentació necessària per a
les operacions de compravenda internacional.

 

Continguts

 

1. Elaboració i gestió de la documentació de les operacions d'exportació/importació de mercaderies:

1.1 Les duanes: funcions. El codi duaner comunitari.

1.2 L'exportació. El despatx d'exportació i la duana de sortida. L'enviament de mostres. L'exportació temporal.

1.3 La importació. Despatx d'importació a lliure pràctica, a consum.

1.4 Criteris per a la determinació del valor a duana d'una mercaderia. Declaració del valor a duana.

1.5 Fiscalitat del comerç exterior a les duanes. L'IVA i els impostos especials (IIEE).

1.6 Procediment de gestió duanera. Presentació de la mercaderia. La declaració sumària. Presentació de la
declaració d'exportació/importació: el document únic administratiu (DUA) i altres documents que
l'acompanyen.

1.7 Acceptació de la declaració i contracció del deute. Garantia i pagament del deute.

1.8 Aplicació informàtica de gestió administrativa i duanera de les operacions d'importació i exportació.

1.9 Règims econòmics duaners: règim de trànsit, importació temporal, perfeccionament actiu, transformació
sota control duaner, perfeccionament passiu, dipòsits duaners i d'altres.

1.10 Altres destins duaners: reexportació, zones i dipòsits francs, abandonament i destrucció sota control
duaner.
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Mòdul professional 2: finançament internacional

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se'n assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: instruments per a la gestió de riscos de canvi. 33 hores

UF 2: finançament del comerç exterior. 33 hores

UF 3: instruments financers de suport a l'exportació. 33 hores

 

UF 1: instruments per a la gestió de riscos de canvi

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Analitza el funcionament del mercat de divises i les variables que hi influeixen, valorant les repercussions
que pot tenir el comportament del mercat en les operacions de compravenda internacional.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu el funcionament del sistema financer i del mercat de divises, els elements que el conformen, les
variables que hi influeixen i la determinació del preu o tipus de canvi d'una divisa respecte a les altres.

1.2 Identifica i interpreta la normativa que regula el funcionament del mercat de divises.

1.3 Reconeix les característiques fonamentals de l'Euromercat i els segments d'activitat en els que opera.

1.4 Diferencia el mercat de divises al comptat i a termini, distingint-ne els tipus de canvi al comptat (spot) i el
canvi a futur (forward).

1.5 Identifica les variables que incideixen en les fluctuacions dels tipus de canvi de les diferents divises.

1.6 Obté i analitza informació sobre el mercat de divises, interpretant-ne i utilitzant la terminologia especifica.

1.7 Valora les implicacions que poden tenir les fluctuacions en el tipus de canvi i en el tipus d'interès d'una
divisa, sobre les operacions de comerç internacional.

 

2. Caracteritza el sistema de gestió del risc de canvi, el risc d'interès i altres riscos associats a les operacions de
comerç internacional, aplicant en cada cas els mecanismes de cobertura més adequats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina els riscos i costos que es generen en instrumentar el pagament/cobrament i finançament de les
operacions de comerç internacional amb una determinada divisa, com a conseqüència de les fluctuacions en el
tipus de canvi i en el tipus d'interès de la divisa.

2.2 Valora els avantatges de l'assegurança de canvi com a forma de cobertura del risc de canvi d'una divisa i
calcula el seu cost utilitzant l'aplicació informàtica adequada.
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2.3 Avalua altres formes de cobertura del risc de canvi, analitzant-ne els avantatges i inconvenients i calculant-
ne els costos financers mitjançant l'aplicació informàtica adequada.

2.4 Valora diferents formes de cobertura del risc de tipus d'interès, analitzant-ne els avantatges i inconvenients
i calculant-ne els costos financers mitjançant l'aplicació informàtica adequada.

2.5 Estableix el procediment, la documentació i els tràmits que cal realitzar per contractar amb l'entitat
financera, en temps i forma, la fórmula de cobertura del risc més favorable per a l'empresa.

2.6 Descriu la utilització dels sistemes d'intercanvi de dades internacionals com Society for Worlwide Interbank
Financial Telecommunication (SWIFT), Electronic Data Interchange (EDI) i altres, per fer més efectives i
segures les comunicacions relatives a la documentació financera.

2.7 Utilitza eines informàtiques per a la tramitació i gestió integrada del risc de canvi, d'acord amb les
necessitats de l'empresa.

 

3. Estableix un sistema d'informació eficaç que serveixi de suport en les operacions de finançament
internacional, emprant les eines informàtiques adequades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les principals fonts que poden proporcionar la informació que es requereix en les operacions de
finançament internacional.

3.2 Obté informació a través de les pàgines web de diferents organismes i elabora una base de dades que
serveixi de suport a les diferents operacions de comerç internacional i al seu finançament.

3.3 Determina el sistema i les tècniques d'arxiu per a l'organització de la informació i documentació que es
genera en les operacions de finançament internacional.

3.4 Identifica els organismes i institucions competents per a la sol·licitud d'ajuts i subvencions a l'exportació.

3.5 Classifica les fonts primàries de finançament bancari, tant multinacionals com regionals i estatals, i les
fonts secundàries de finançament de les exportacions i importacions.

3.6 Realitza el manteniment de la base de dades d'entitats financeres, de clients i proveïdors potencials i
n'elabora informes.

 

Continguts

 

1. Anàlisi del funcionament del mercat de divises:

1.1 El sistema financer internacional i els Organismes financers internacionals.

1.1.1 Els euromercats.

1.1.2 El sistema monetari europeu i la Unió Monetària: Institucions monetàries europees. El Banc Central
Europeu. El sistema de bancs centrals.

1.1.3 Estructura del mercat de divises o mercat Foreign Exchange (FOREX):

1.1.3.1 Organismes i entitats que participen en el mercat de divises.

1.1.3.2 Normativa reguladora del mercat

1.1.3.3 Tipus de transaccions al mercat FOREX.

1.2 Funcionament del mercat de divises.

1.3 La divisa convertible i no convertible.

1.3.1 L'oferta i la demanda de divises.

1.3.2 El preu o tipus de canvi: Canvi comprador i canvi venedor.
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1.3.3 Variables que influeixen en la fluctuació del tipus de canvi d'una divisa.

1.3.4 Tipus de canvi i tipus d'interès d'una divisa.

 

2. Gestió i cobertura dels riscos de canvi, d'interès i d'altres en les operacions d'importació i exportació:

2.1 Els riscos en el comerç internacional.

2.1.1.Risc comercials. Gestió i cobertures.

2.1.2. Risc país o polític. Gestió i cobertures.

2.1.3 Cobertura del risc jurídic.

2.1.4 Risc financer i risc de canvi d'una divisa. Factors i mecanismes de cobertura.

2.2 Estratègies de gestió del risc.

2.2.1 Mecanismes de cobertura del risc de canvi. Assegurança de canvi. Opcions sobre divises. Comptes en
divises com a instrument de cobertura del risc de canvi. Futurs sobre divises. Altres mecanismes.

2.2.2 Mecanismes de cobertura del risc d'interès.

2.2.3 Càlcul dels costos financers de cobertura del risc de canvi i del risc d'interès, utilitzant les aplicacions
informàtiques adequades.

 

3. Organització de la informació i la documentació relatives a les operacions de finançament internacionals:

3.1 Organismes i entitats que proporcionen informació relacionada amb el finançament internacional.

3.2 Obtenció d'informació a través de la pàgina web dels diferents organismes que faciliten suport financer,
ajut o subvencions a l'exportació i venda internacional

3.3 Organització de la informació i documentació relativa a les operacions de finançament internacional.

3.4 Fonts primàries i fonts secundàries de finançament.

3.5 Elaboració d'una base de dades dels organismes que faciliten suport financer, ajut o subvencions a
l'exportació i venda internacional.

3.6 Elaboració i manteniment de bases de dades d'entitats financeres i de les dades relatives a productes i
serveis de finançament internacional.

 

UF 2: finançament del comerç exterior

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina la forma de finançament adequada en les operacions de compravenda internacional, analitzant les
diferents modalitats de crèdit, tenint en compte la forma de pagament/cobrament i valorant els costos i riscs
que generen.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Avalua les diferents formes de finançament de les importacions, analitzant-ne els avantatges i
inconvenients i determinant en cada cas els riscos i costos financers que generen.

1.2 Diferencia les diferents modalitats de crèdits que es poden utilitzar en una operació d'exportació o venda
internacional, en la mateixa divisa de la facturació i en diferent divisa, calculant en cada cas els riscos i costos
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financers que generen.

1.3 Caracteritza altres formes de finançament de les exportacions i projectes internacionals, com facturatge
(factoring), forfetatge (forfaiting), lísing i finançament de projectes (project finance), entre d'altres.

1.4 Interpreta els principals usos i pràctiques mercantils uniformes en les operacions de crèdit internacional.

1.5 Gestiona la documentació necessària per a l'obtenció de crèdits vinculats a les operacions d'importació i
exportació de productes i/o serveis.

1.6 Calcula els costos financers i elabora el quadre d'amortització de préstecs utilitzant l'aplicació informàtica
adequada.

1.7 Diferencia fonts primàries de fonts secundàries de finançament d'importacions i exportacions, i en calcula
els costos.

1.8 Utilitza la terminologia anglesa habitual en l'operativa de finançament de comerç exterior.

 

Continguts

 

1. Determinació de la forma de finançament en els operacions de compravenda internacionals:

1.1 Finançament de les importacions i compres internacionals.

1.1.1 Finançament en la pròpia divisa.

1.1.2 Finançament en diferents divises.

1.1.3 Càlcul del cost del finançament en funció de la divisa triada.

1.2 Finançament de les exportacions, vendes i projectes internacionals.

1.2.1 Càlcul del cost del finançament en funció de la divisa triada.

1.3 Gestió internacional de crèdits.

1.3.1 Crèdit a l'exportació.

1.3.2 Les assegurances de crèdit a l'exportació.

1.3.3 Crèdit comprador

1.3.4 Préstecs governamentals i crèdits institucionals.

1.3.5 Facturatge (factoring).

1.3.6 Confirmació (confirming).

1.3.7 Forfetatge (forfating).

1.3.8 Finançament de projectes (project finance)

1.4 Càlcul financer de préstecs.

1.5 Lísing.

1.6 Altres formes de finançament .

1.7 Mercat secundari de finançament d'operacions de comerç internacional: compravenda de crèdits
documentaris.

1.8 Càlcul dels costos financers i les quotes d'amortització elaborant el quadre d'amortització del préstec, lísing
o un altre, mitjançant el full de càlcul.

1.9 Terminologia específica en anglès per a la gestió financera del comerç internacional.

 

UF 3: instruments financers de suport a l'exportació
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Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Gestiona l'obtenció de finançament amb suport oficial a l'exportació, aplicant-hi la normativa reguladora i
elaborant-ne la documentació necessària.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Interpreta i analitza la normativa que regula els crèdits oficials a l'exportació.

1.2 Avalua les diferents modalitats de crèdit oficial a l'exportació, tenint en compte el país de destinació, els
béns i serveis finançables i els requisits que s'exigeixen, i en selecciona la més convenient.

1.3 Elabora la documentació que es requereix per a la sol·licitud d'un crèdit oficial.

1.4 Realitza els càlculs oportuns per a l'ajust d'interessos, d'acord amb l'establert al conveni d'ajust recíproc
d'interessos (CARI), utilitzant el full de càlcul.

1.5 Diferencia els diversos tipus de crèdits del Fons d'Ajut al Desenvolupament (crèdits FAD), els requisits i
criteris de concessió dels mateixos i la documentació que cal presentar per a la seva sol·licitud.

1.6 Identifica els organismes i institucions competents per a la sol·licitud d'ajuts i subvencions a l'exportació.

 

2. Elabora la documentació necessària per participar en concursos o licitacions internacionals, interpretant les
normes dels organismes convocants.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Interpreta les normes i reglaments d'organismes de finançament internacionals que regulen les licitacions i
concursos internacionals de projectes.

2.2 Identifica els organismes i institucions convocants de projectes, tant internacionals, com europeus,
nacionals, regionals i locals.

2.3 Fa el seguiment del procediment d'adjudicació de projectes, analitzant els requisits que s'exigeixen i les
diferents fases del procés.

2.4 Identifica les fiances, avals i garanties que s'exigeixen per participar en una licitació o concurs
internacional.

2.5 Identifica els organismes que faciliten finançament per acudir al concurs o licitació internacional.

2.6 Emplena el formulari d'oferta i prepara la documentació tècnica i administrativa que es requereix per a la
participació en una licitació o concurs internacional.

 

3. Selecciona la cobertura adequada dels possibles riscos en les operacions de venda internacional, avaluant les
diferents pòlisses d'assegurança de crèdit a l'exportació.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els riscos més habituals en les operacions de comerç internacional.

3.2 Identifica els principals mecanismes, públics i privats, per a la cobertura de riscos en les operacions
internacionals.

3.3 Caracteritza el contracte d'assegurança de crèdit a l'exportació, analitzant les operacions assegurables, la
prima i les entitats que intervenen en el contracte.
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3.4 Descriu les funcions i competències de la Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació
(CESCE) i altres companyies que asseguren riscos econòmics i financers en el comerç internacional.

3.5 Avalua les diferents modalitats de pòlisses d'assegurança de crèdit a l'exportació, analitzant les condicions,
els riscos que cobreixen, l'àmbit d'aplicació i el cost de la prima.

3.6 Prepara la documentació que es requereix per a la gestió i contractació d'una pòlissa d'assegurança de
riscos econòmics i financers i risc de país en el comerç internacional.

3.7 Estableix el procediment d'actuació en cas de sinistre i la indemnització per danys.

 

Continguts

 

1. Gestió del crèdit amb suport oficial a l'exportació:

1.1 Marc legal: el consens Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

1.2 Fonts de finançament de les exportacions amb suport oficial.

1.3 Organismes que intervenen: Institut de Crèdit Oficial (ICO), Companyia Espanyola d'Assegurances de
Crèdit a la Exportació (CESCE) i d'altres.

1.4 Crèdit subministrador-exportador nacional. Operativa.

1.5 Crèdit comprador estranger: crèdit individual o línia de crèdit. Operativa.

1.6 Condicions i requisits basics del crèdit amb suport oficial. Sectors i béns.

1.7 El Conveni d'Ajust Recíproc d'Interessos (CARI). Procediment de càlcul.

1.8 Crèdits del Fons d'Ajut al Desenvolupament (crèdits FAD). Condicions i requisits. Classes de crèdits.

1.9 Aplicació del full de càlcul i de l'aplicació informàtica adequada per a l'obtenció de la base màxima
finançable d'una determinada inversió.

1.10 Regles uniformes de la Cambra de Comerç Internacional (CCI) i d'altra normativa internacional aplicable.

 

2. Elaboració de la documentació necessària per participar en licitacions i concursos internacionals:

2.1 Normes i reglaments de licitació del Banc Mundial i altres organismes internacionals que la regulen.

2.2 Institucions i organismes convocants de projectes. Objectius.

2.3 Procediment d'adjudicació de projectes. Fases del procés.

2.4 Documentació que cal presentar en un concurs o licitació. Documentació tècnica i documentació
administrativa.

2.5 Fiances i garanties.

2.6 Participació de les empreses espanyoles en projectes internacionals. Instruments de suport i promoció
exterior. Organismes públics. Entitats privades.

 

3.Selecció de la cobertura adequada dels possibles riscos en les operacions de venda:

3.1 Riscos en les operacions de comerç internacional.

3.2 El contracte d'assegurança de crèdit a l'exportació.

3.3 La Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació (CESCE). Tipus de pòlisses.

3.4 Altres companyies asseguradores de crèdit a l'exportació.

3.5 Modalitats de pòlisses per a exportacions a curt termini.
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3.6 Tipus de pòlisses per a vendes internacionals a mitjà i llarg termini.

3.7 Procés de contractació de l'assegurança de crèdit.

3.8 Procediment de declaració de sinistres i indemnització per danys.

 

 

Mòdul professional 3: mitjans de pagament internacionals

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: selecció i gestió de mitjans de pagament simples. 33 hores

UF 2: selecció i gestió de mitjans de pagaments documentaris. 66 hores

 

UF 1: selecció i gestió de mitjans de pagament simples

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza els diferents mitjans de cobrament i pagament internacionals simples, analitzant els
procediments, els costos i l'operativa de cadascun i els efectes jurídics i econòmics de la normativa reguladora.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica la normativa nacional i internacional vigent que regula els mitjans de pagament simples
internacionals.

1.2 Analitza els efectes jurídics i econòmics dels convenis internacionals que regulen els mitjans de pagament
simples.

1.3 Interpreta la normativa reguladora dels mitjans de pagament internacionals, a través d'Internet.

1.4 Defineix els diferents mitjans de pagament simples internacionals, la funció, responsabilitats de les parts,
les condicions formals i selecciona la modalitat de pagament més adequada.

1.5 Descriu els circuits operatius dels xecs personals i bancaris, les lletres de canvi, les ordres de pagament
simple, i les remeses simples com a mitjans de pagament simples internacionals.

1.6 Analitza els avantatges i inconvenients, calculant els costos derivats de la seva gestió.

1.7 Determina les principals obligacions legals de les entitats financeres, d'assegurances i de transport
associades a l'operació internacional, assegurant-ne el cobrament o pagament.

 

2. Gestiona la documentació per realitzar el cobrament o pagament internacional simple, analitzant-ne els
terminis i les condicions estipulades, considerant els sistemes digitals a través d'Internet, i garantint la
confidencialitat i seguretat de les transaccions.

 

Criteris d'avaluació
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2.1 Determina la solvència, el risc d'impagament i d'altres circumstàncies financeres en les operacions de
comerç internacional.

2.2 Identifica els documents necessaris per dur a terme el cobrament o pagament d'una operació de comerç
internacional simple.

2.3 Emplena els documents corresponents per dur a terme el cobrament o pagament d'una operació de comerç
internacional simple.

2.4 Verifica, per a cada mitjà de pagament internacional, el document base que el representa.

2.5 Identifica les causes dels retards o impagaments associades als diferents mitjans de pagament en
operacions de comerç internacional.

2.6 Calcula els costos financers i no financers causats per un retard o impagament d'una operació de comerç
internacional.

2.7 Utilitza tècniques digitals o convencionals d'investigació per a l'obtenció de la informació.

2.8 Identifica, les possibles formes d'operar dels mitjans de pagament internacionals a través d'Internet.

2.9 Utilitza sistemes de certificació digital que garanteixin la confidencialitat i assegurin les operacions de
cobrament o pagament internacionals realitzades a través d'Internet.

2.10 Efectua els tràmits administratius relacionats amb el protest d'efectes impagats associats a operacions
comercials internacionals.

 

3. Analitza les garanties i avals dels mitjans de cobrament i pagament internacionals simples, adequant-se a la
normativa vigent.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els riscos inherents a les operacions contractuals internacionals.

3.2 Defineix els conceptes de garantia real i personal.

3.3 Diferencia les principals garanties reals utilitzades a la pràctica bancària.

3.4 Classifica les garanties en funció de la seva relació amb l'obligació.

3.5 Valora els avantatges i inconvenients de cada modalitat de pagament en funció de les garanties exigides.

3.6 Confecciona la documentació relativa a l'emissió, modificació i cancel·lació de les garanties i avals.

 

Continguts

 

1. Caracterització dels mitjans de cobrament i pagament internacionals simples:

1.1 Definició, tipus, funcionament, cost aplicable al xec personal i el xec bancari, a les lletres de canvi, als
comptes bancàries a l'exterior, als bitllets de banc, a l'ordre de pagament simple i a la remesa simple.

1.2 Altres formes de pagament o cobrament internacional.

1.3 Interpretació de la normativa reguladora dels mitjans de pagament internacionals:

1.4 Llei uniforme de Ginebra sobre el xec, la lletra de canvi i el pagaré a l'ordre.

1.5 Normativa vigent sobre moviments de capital.

 

2. Gestió de la documentació necessària per realitzar el cobrament o pagament internacional:

2.1 Documents financers.
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2.1.1.Lletres: fiscalitat.

2.2 Gestió impagats.

2.2.1 Procediment de gestió impagats.

2.2.2 Protest d'efectes impagats.

2.2.3 Càlcul de costos derivats dels crèdits impagats.

2.3 Identifica els mitjans de cobrament i pagament a través d'Internet i d'altres sistemes digitals.

2.3.1 Eines informàtiques per a la confecció i anàlisi de mitjans de pagament internacional.

2.3.2 Eines de pagament pròpies d'Internet: certificats digitals, sistemes d'intercanvi de dades SWIFT i EDI,
entre d'altres.

 

3. Anàlisi de les garanties i dels avals internacionals dels mitjans de pagament i cobrament simples:

3.1 Els riscos al comerç internacional: polítics i comercials.

3.2 Modalitats de les garanties: personals i reals.

3.3 Modalitats d'avals.

3.4 Anàlisis del cost de la garantia o aval.

 

UF 2: selecció i gestió de mitjans de pagaments documentaris

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza els diferents mitjans de cobrament i pagament internacionals documentaris, analitzant els
procediments, els costos i l'operativa de cadascun i els efectes jurídics i econòmics de la normativa reguladora.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica la normativa nacional i internacional vigent que regula els mitjans de pagament documentaris
internacionals.

1.2 Analitza els efectes jurídics i econòmics dels convenis internacionals que regulen els mitjans de pagament
documentaris.

1.3 Interpreta la normativa reguladora dels mitjans de pagament documentaris internacionals, a través
d'Internet.

1.4 Identifica el crèdit documentari com a mitjà de cobrament i de pagament, i en descriu l'operativa.

1.5 Classifica els diferents mitjans de pagament documentaris internacionals.

1.6 Identifica les modalitats de crèdits documentaris, descrivint-ne els procediments d'emissió.

1.7 Identifica les remeses documentàries com a mitjans de pagament internacionals i en descriu l'operativa.

1.8 Identifica les ordres de pagament documentàries com a mitjans de pagament internacionals i en descriu
l'operativa.

1.9 Analitza els avantatges i inconvenients dels diferents mitjans de pagament documentaris internacionals,
calculant els costos derivats de la seva gestió.

1.10 Identifica les principals obligacions legals de les entitats financeres, d'assegurances i de transport
associades a l'operació internacional, assegurant-ne el cobrament o pagament.
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2. Gestiona la documentació per realitzar el cobrament o pagament internacional amb mitjans documentaris,
analitzant-ne els terminis i condicions estipulades, considerant els sistemes digitals a través d'Internet, i
garantint la confidencialitat i seguretat de les transaccions.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina la solvència, del client i del país, el risc d'impagament i d'altres circumstàncies financeres en les
operacions de comerç internacional.

2.2 Identifica els documents, financers i comercials, necessaris per dur a terme el cobrament o pagament
d'una operació de comerç internacional.

2.3 Determina la documentació que s'exigeix en cada mitjà de pagament per procedir al cobrament/pagament
de l'operació de comerç internacional.

2.4 Identifica i confecciona, per a cada mitjà de pagament internacional, el document base que ho representa.

2.5 Identifica les causes dels retards o impagaments associades als diferents mitjans de pagament en
operacions de comerç internacional.

2.6 Calcula els costos financers i no financers causats per un retard o impagament d'una operació de comerç
internacional.

2.7 Utilitza tècniques telemàtiques o convencionals d'investigació per a l'obtenció de la informació.

2.8 Identifica les possibles formes d'operar dels mitjans de pagament internacionals a través d'Internet.

2.9 Utilitza sistemes de certificació digital que garanteixin la confidencialitat i assegurin les operacions de
cobrament o pagament internacionals realitzades a través d'Internet.

2.10 Efectua els tràmits administratius relacionats amb el protest d'efectes impagats associats a operacions
comercials internacionals.

 

3. Analitza les garanties i els avals dels mitjans de cobrament i pagament internacionals documentaris,
adequant-se a la normativa vigent.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els riscos inherents a les operacions contractuals internacionals.

3.2 Defineix els conceptes de garantia real i personal.

3.3 Diferencia les principals garanties reals utilitzades a la pràctica bancària.

3.4 Classifica les garanties en funció de la seva relació amb l'obligació.

3.5 Interpreta les regles i els usos relatius a les garanties bancàries.

3.6 Valora els avantatges i inconvenients de cada modalitat de pagament en funció de les garanties exigides.

3.7 Confecciona la documentació relativa a l'emissió, modificació i cancel·lació de les garanties i avals.

 

Continguts

 

1. Caracterització dels mitjans de cobrament i pagament internacionals documentaris:

1.1 Definició, tipus, i funcionament, cost aplicable al crèdit documentari, a la carta de crèdit comercial, a la
remesa documentària, a l'ordre de pagament documentària i a altres formes de pagament o cobrament
internacional: facturatge d'exportació, lísing, entre d'altres.
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1.2 Identificació de la normativa reguladora dels mitjans de pagament documentaris.

1.2.1 Regles uniformes per al cobrament del paper comercial i de les garanties contractuals de la Cambra de
Comerç Internacional (CCI).

1.2.2 Regles i usos uniformes sobre els crèdits documentaris de la Cambra de Comerç Internacional (CCI).

 

2. Gestió de la documentació necessària per realitzar el cobrament o pagament internacional:

2.1 Documents comercials.

2.2 Documents financers.

2.3 Els incoterms.

2.4 Documents de transport i assegurança.

2.5 Gestió impagats.

2.5.1 Procediment de gestió impagats.

2.5.2 Protest d'efectes comercials.

2.5.3 Càlcul de costos derivats dels crèdits impagats.

2.6 Identifica els mitjans de cobrament i pagament a través d'Internet i altres sistemes digitals.

2.6.1 Eines informàtiques per a la confecció i anàlisi de mitjans de pagament internacional.

2.6.2 Eines de pagament pròpies d'Internet: certificats digitals, sistemes d'intercanvi de dades: Society for
Worlwide Finance Telecommunication (SWIFT), Electronic Data Interchange (EDI), entre d'altres.

 

3. Anàlisi de les garanties i avals internacionals dels mitjans de pagament documentaris:

3.1 Els riscos al comerç internacional: polítics i comercials.

3.2 Modalitats de les garanties.

3.3 Modalitats d'avals.

3.4 Anàlisi del cost de la garantia o aval.

 

 

Mòdul professional 4: gestió econòmica i financera de l'empresa

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 12

Unitats formatives que el componen:

UF 1: emprenedoria, creació d'empresa, i inversió i finançament. 33 hores

UF 2: operativa de compravenda i tresoreria. 33 hores

UF 3: comptabilitat i fiscalitat empresarial. 33 hores

 

UF 1: emprenedoria, creació d'empresa, i inversió i finançament

Durada: 33 hores

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.201630/110 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16355042-2016



 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Recopila informació sobre iniciatives emprenedores i oportunitats de creació d'empreses, valorant-ne
l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant-hi valors ètics.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix la funció de l'empresa com a unitat de producció en el sistema econòmic actual i la seva relació
amb tercers i grups interessats en el seu desenvolupament (stakeholders).

1.2 Avalua el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de creació d'ocupació i
benestar social.

1.3 Valora la importància de la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col·laboració, per tenir èxit en
l'activitat emprenedora.

1.4 Descriu individualment les funcions bàsiques de l'empresa i les analitza totes en conjunt com un sistema
integral.

1.5 Identifica els principals components de l'entorn general que envolta l'empresa: econòmic, social,
demogràfic i cultural.

1.6 Avalua els conceptes de cultura empresarial i imatge corporativa, i la seva relació amb els objectius
empresarials.

1.7 Reconeix el fenomen de la responsabilitat social corporativa de l'empresa i la seva importància com a
element d'estratègia empresarial.

1.8 Identifica pràctiques que incorporen valors ètics i socials.

1.9 Efectua un estudi de viabilitat econòmica i financera d'una petita o mitjana empresa (PIME).

 

2. Estableix la forma jurídica i les obligacions empresarials derivades de l'exercici d'una determinada activitat
empresarial, ajustant-se a la normativa vigent.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Avalua les diferents formes jurídiques de les empreses.

2.2 Determina la inversió inicial mínima, les despeses de constitució i de posada en marxa de l'empresa, en
funció de les diferents formes jurídiques, consultant la legislació vigent.

2.3 Selecciona, a partir d'un estudi comparatiu, la forma jurídica més adequada, valorant-ne els costos, la
responsabilitat i les obligacions jurídiques.

2.4 Identifica els tràmits jurídics i administratius que cal realitzar per a la constitució de l'empresa, a partir de
la informació obtinguda en les administracions i organismes competents.

2.5 Determina possibles autoritzacions, llicències i, en el seu cas, requisits de capacitació professional o d'altres
que es requereixin per a la posada en marxa d'una empresa.

2.6 Identifica els tràmits i les obligacions fiscals derivades de l'exercici de l'activitat econòmica, tant pel que fa
a l'Administració central com l'Administració local.

2.7 Identifica els tràmits i obligacions d'alta a la Seguretat Social derivats de l'exercici de l'activitat econòmica.

2.8 Identifica els tràmits i les obligacions derivades de la contractació d'assalariats.

2.9 Reconeix les funcions dels sindicats, comitès d'empresa, representants de personal, inspectors de treball i
altres institucions socials que intervenen en el sector corresponent.

2.10 Obté informació sobre els possibles ajuts i subvencions oficials per a la creació d'una empresa.
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3. Organitza els tràmits per a l'obtenció de recursos necessaris per al finançament de les inversions i
subministraments, avaluant les diferents alternatives financeres possibles.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Diferencia recursos propis i recursos aliens, i els relaciona amb els diferents tipus de forma jurídica i
identifica el riscos que assumeixen.

3.2 Obté informació sobre els instruments financers i de crèdit més habituals per al finançament de les
inversions i altres operacions de l'empresa.

3.3 Diferencia préstecs i crèdits bancaris, analitzant-ne la informació sobre el procediments de constitució i
amortització, els requisits, les garanties i la documentació que exigirà una entitat financera per a cada un dels
productes.

3.4 Calcula el cost financer total de préstecs i crèdits bancaris a partir de la informació facilitada per l'entitat
financera.

3.5 Diferencia els conceptes d'interès nominal i interès efectiu i la taxa anual equivalent (TAE), tant en
inversions com en instruments financers .

3.6 Reconeix el funcionament de diferents sistemes d'amortització de préstecs, i calcula els costos i les quotes
d'amortització d'un préstec, mitjançant els sistemes d'amortització més habituals.

3.7 Analitza els avantatges d'operacions de lísing o rènting com a mitjà de finançament de vehicles, flotes o
altres immobilitzats, i en calcula els costos, i els requisits i garanties exigides.

3.8 Selecciona, d'entre diferents propostes, l'alternativa financera més avantatjosa per a l'adquisició de
vehicles, maquinària i altres actius en funció de costos, riscos i garanties.

3.9 Reconeix operacions de l'activitat empresarials que requereixen d'avals, fiances i garanties bancàries, i
analitza el procediment i, les condicions per sol·licitar-los, i en calcula el cost.

3.10 Utilitza fulls de càlcul per analitzar, mitjançant les funcions oportunes, diferents operacions financeres.

3.11 Interpreta la informació de productes de finançament obtinguda en simuladors en línia d'entitats
financeres.

3.12 Identifica les vies per obtenir ajuts i subvencions públiques per a l'adquisició i renovació d'actius,
diferenciant els ajuts directes de les deduccions o desgravacions fiscals.

 

4. Determina la rendibilitat de les inversions, i la solvència i eficiència de l'empresa, analitzant les dades
econòmiques i la informació comptable disponible.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica el balanç de situació i el compte de resultats, analitzant-ne la composició, com els comptes
anuals fonamentals per l'anàlisi de l'activitat empresarial.

4.2 Identifica la dualitat inversió i finançament, i la relaciona amb les masses patrimonials que conformen el
balanç de situació de l'empresa.

4.3 Valora l'anàlisi de la informació comptable i els estats financers com a eina fonamental en la presa de
decisions i en la gestió eficaç de l'empresa.

4.4 Identifica les relacions d'equilibri necessàries entre les inversions realitzades i els recursos financers propis i
aliens, diferenciant el finançament de circulant del de l'immobilitzat.

4.5 Aplica els mètodes més habituals per a l'avaluació de la rendibilitat d'inversions: la taxa interna de
rendibilitat (TIR), el valor actual net (VAN) i la taxa de retorn.

4.6 Calcula els fluxos de tresoreria o cash-flow i el període mig de maduració.
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4.7 Interpreta i calcula el llindar de rendibilitat.

4.8 Calcula les ràtios i indicadors financers més habituals per analitzar els estats financers a través del balanç i
el compte de resultats.

4.9 Utilitza fulls de càlcul per dur a terme l'anàlisi patrimonial, econòmic i financer, i la representació gràfica
associada per mostrar-ne l'evolució en el temps.

 

Continguts

 

1. Recopilació d'informació sobre iniciatives emprenedores i oportunitats de creació d'empreses:

1.1 Concepte d'economia. Sistemes econòmics. Funció de l'empresa: unitat de producció. Els mercats. Tercers
relacionats amb l'empresa: proveïdors, clients, Administracions Públiques, entitats financeres, entre d'altres.
Grups interessats: treballadors, propietaris, inversors, tercers, entre d'altres.

1.2 Pla d'empresa: la idea de negoci.

1.3 Factors claus dels emprenedors: iniciativa, creativitat i formació.

1.4 Actuació emprenedora com a empleats d'una PIME i actuació emprenedora com a empresari.

1.5 Funcions bàsiques de l'empresa.

1.6 L'empresa com a sistema.

1.7 Cultura empresarial. Imatge corporativa. Responsabilitat social corporativa.

1.8 Anàlisi de l'entorn general i específic d'una PIME.

1.9 Relacions de la PIME amb el seu entorn. I amb el conjunt de la societat.

1.10 Pla de viabilitat.

 

2. Establiment de la forma jurídica i obligacions d'una empresa:

2.1 L'empresa individual.

2.1.1 Responsabilitat jurídica i obligacions formals.

2.1.2 Societats civils i comunitats de béns.

2.2 La societat mercantil.

2.2.1 Tipus de societats. Responsabilitat jurídica i obligacions formals.

2.2.2 Societat anònima, societat limitada, entre d'altres.

2.2.3 Societats laborals: anònima i limitada.

2.2.4 Cooperatives de treball associat.

2.3 Organismes i institucions amb competències en l'atorgament d'autoritzacions, llicències i capacitacions
professionals.

2.4 Constitució i posada en marxa de l'empresa: requisits, obligacions formals i tràmits que s'han de realitzar.

2.5 Alta de l'empresa a la Seguretat Social. Alta d'empresaris autònoms. Alta en el règim general.

2.6 Obligacions laborals de l'empresa pel que fa a la contractació.

2.7 Obligacions fiscals d'alta d'una activitat econòmica: declaracions censals. Obligacions amb diferents
administracions.

2.8 Representació dels treballadors. La inspecció de treball.

2.9 Subvencions oficials i ajuts per a la constitució i posada en marxa d'una empresa.
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3. Organització dels tràmits per a l'obtenció de recursos financers:

3.1 Necessitats d'inversió en l'empresa.

3.2 Fonts de finançament propis i aliens.

3.3 Finançament bancari: Interessos, comissions., tipus d'interès fixos i variables, índexs de referència,
diferencial, garanties personals i reals, revisions tipus.

3.3.1 Finançament a llarg termini. Productes financers d'actiu: préstecs, lísing i rènting, entre d'altres. Càlcul
de costos financers.

3.3.2 Finançament a curt termini. Productes financers d'actiu: crèdits comercials i ajornaments de pagament,
crèdits bancaris, negociació d'efectes comercials i facturatge. Càlcul de costos financers.

3.4 Capitalització simple i capitalització composta. Descompte simple. Càlcul financer.

3.5 Maneig del full de càlcul i altres aplicacions informàtiques per al càlcul dels costos financers de productes de
finançament.

3.6 Banca en línia. Simuladors financers de productes de finançament.

 

4. Determinació de la rendibilitat de les inversions, i la solvència i eficàcia de l'empresa:

4.1 Inversió i finançament: estructura econòmica i estructura financera de l'empresa. Representació en el
balanç de situació.

4.2 Els estats comptables i financers. Balanç de situació i compte de resultats. Concepte d'ingrés, despesa i
inversió. El càlcul del resultat.

4.3 Interpretació i anàlisi de la informació comptable i econòmica i financera de l'empresa, aplicable a la gestió
empresarial.

4.4 El llindar de rendibilitat.

4.5 Avaluació d'inversions i càlcul de la rendibilitat. Mètodes: TIR, VAN i taxa de retorn.

4.6 Període mig de maduració.

4.7 Anàlisi i interpretació dels resultats.

4.8 Anàlisi d'estats patrimonial i financers de l'empresa. Principals ràtios.

4.9 Anàlisi econòmic. Ratis de rendibilitat i eficiència.

4.10 Utilització del full de càlcul i altres aplicacions informàtiques per al càlcul de ràtios i per els anàlisis
patrimonial, econòmic i financer de l'empresa. Representació gràfica de l'evolució i tendències.

 

UF 2: operativa de compravenda i tresoreria

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina l'operativa relacionada despesa corrent i les inversions en immobilitzats, aplicant la normativa
mercantil i fiscal vigent.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els subministraments i despeses necessàries per dur a terme l'activitat de l'empresa.
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1.2 Calcula el cost d'adquisició de primeres matèries o de mercaderies, diferenciant-lo del preu de compra.

1.3 Identifica els documents comercials associats a les compres i d'altres subministraments, reconeixent-ne els
requisits i la funció.

1.4 Identifica els tributs que graven la compra de productes, subministraments i despeses, i el tipus de
gravamen a suportar.

1.5 Interpreta els aspectes de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i les obligacions que afectaran les factures
rebudes per l'empresa en operacions de mercat domèstic, mercat interior (Unió Europea) i mercats exteriors
(països tercers).

1.6 Valora l'especificitat de les factures de béns d'inversió, reconeixent-ne la incorporació a l'activitat de
l'empresa al llarg de diversos exercicis i el seu tractament fiscal específic.

1.7 Verifica la correcció de les factures i altres documents justificatius de despeses rebuts, en les dues llengües
oficials i en llengua anglesa, segons la normativa vigent i els acords establerts amb els proveïdors.

1.8 Estableix un sistema de classificació, registre i arxiu de la informació i la documentació, amb mitjans
convencionals i/o informàtics, aplicant-hi la normativa vigent.

 

2. Elabora i gestiona la documentació comercial relacionada amb la venda de productes i la prestació de
serveis, aplicant-hi la normativa vigent.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els documents comercials associats a la venda de productes i prestació de serveis, reconeixent-
ne els requisits i la funció.

2.2 Identifica el concepte de marge comercial i en calcula el preu de venda.

2.3 Determina altres conceptes que cal incorporar al preu de venda en funció de les condicions pactades entre
comprador i venedor pel que fa a les condicions de lliurament.

2.4 Identifica els tributs que graven la venda de productes i la prestació de serveis i el tipus de gravamen a
aplicar.

2.5 Interpreta els aspectes de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i les obligacions establertes per a la
facturació de béns i prestació de serveis, en operacions de mercat domèstic, mercat interior (Unió Europea) i
mercats exteriors (països tercers).

2.6 Confecciona els documents comercials previs a la factura, segons els requisits establerts a la normativa
vigent i en la llengua requerida.

2.7 Aplica les normes mercantils i fiscals i els usos de comerç que regulen la facturació de productes i serveis
prestats, incloent-hi la facturació electrònica.

2.8 Realitza la facturació de la venda de productes i prestació de serveis amb aplicacions informàtiques i en la
llengua requerida.

2.9 Identifica la funció dels agents comercials i d'altres intermediaris en les vendes i gestiona la documentació
corresponent a aquesta intermediació.

2.10 Estableix un sistema de classificació, registre i arxiu de la informació i la documentació, amb mitjans
convencionals i/o informàtics, aplicant-hi la normativa vigent.

 

3. Gestiona la tresoreria i les necessitats de finançament, interpretant les dades econòmiques i comptables de
l'activitat.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els serveis financers habituals que utilitza l'empresa per dur a terme els cobraments i
pagaments, reconeixent el costos financers que tenen associats.
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3.2 Diferencia els productes de passiu i d'actiu que les entitats financeres ofereixen, reconeixent-ne els costos
financers i la rendibilitat, si escau.

3.3 Estableix un sistema de control de la previsió de fluxos de tresoreria derivats dels cobraments i pagaments.

3.4 Identifica les situacions de dèficits de tresoreria i estableix sistemes per donar-los cobertura, tenint en
compte la quantia i durada del dèficit, i calculant-ne el cost financer.

3.5 Identifica les situacions d'excedents de tresoreria, i determina les inversions financeres per rendibilitzar-los,
tenint en compte la disponibilitat i la seguretat de la inversió.

3.6 Emet els documents o ordres de pagament i cobrament, en mitjans convencionals o telemàtics, segons els
protocols d'autorització establerts a l'empresa.

3.7 Analitza el risc d'impagament dels diferents mitjans de cobrament en divisa nacional, i la gestió dels
impagaments.

3.8 Valora productes financers de cobertura del risc comercial com el facturatge (factoring) o la confirmació
(confirming), reconeixent-ne el cost financer.

3.9 Analitza els procediments i els costos de la cessió de drets a cobrar en gestió de cobrament i en negociació.

3.10 Reconeix el risc i els costos de realitzar cobraments o pagaments en divises estrangeres.

3.11 Reconeix els sistemes més utilitzats de cobertura del risc de canvi en operacions en divises, calculant-ne
el cost financer.

3.12 Identifica els mitjans de pagament més utilitzats en comerç internacional, tenint en compte la garantia de
cobrament i el cost financer.

 

Continguts

 

1. Determinació de l'operativa relacionada amb despesa corrent i inversions en immobilitzats:

1.1 Concepte de despesa corrent i despesa no corrent o béns d'inversió. Despesa corrent: compres,
subministraments i altres despeses.

1.2 Documents comercials: pressupost, factura proforma, factura, albarà. Requisits i formalitats legals.
Interpretació de documents en les dues llengües oficials i en llengua anglesa. Conservació i registre de factures

1.3 Càlcul comercial: preu de compra, despeses d'adquisició, preu d'adquisició.

1.4 Envasos i embalatges. Transport. Assegurança del transport.

1.5 Tributs en factures rebudes. Impost sobre el valor afegit. Impostos especials. Taxes.

1.6 Impost sobre el Valor afegit. Règim general i règims especials habituals. Concepte d'IVA suportat en les
factures rebudes. Operacions domèstiques, adquisicions intracomunitàries, i importacions.

1.7 Béns d'inversió: Immobilitzats materials. Les amortitzacions.

1.8 Sistema de gestió documentals. Classificació, registre i arxiu de la documentació.

1.9 Normativa mercantil i fiscal. Registres obligatoris. Llei de protecció de dades.

1.10 Creació i manteniment d'una base de dades bàsica per a la gestió de proveïdors.

 

2.Elaboració i gestió de la documentació comercial de venda de productes i prestació de serveis:

2.1 Documents comercials: Pressupost, factura proforma, factura, albarà. Requisits i formalitats legals. Emissió
de documents en les dues llengües oficials i en llengua anglesa. Conservació i registre de factures.

2.2 Càlcul comercial: preu de compra, despeses d'adquisició, preu d'adquisició, marge comercial, descomptes,
preu de venda.

2.3 Envasos i embalatges. Transport. Assegurança del transport.
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2.4 Tributs en factures emeses. Impost sobre el valor afegit. Règim general i règims especials habituals.
Concepte d'IVA repercutit en les factures emeses. Operacions.

2.5 Utilització d'aplicacions informàtiques de facturació.

2.6 Intermediació en les vendes: venedors propis, comissions, agents comercials, entre d'altres.

2.7 Sistema de gestió documentals. Classificació, registre i arxiu de la documentació.

2.8 Normativa mercantil i fiscal. Registres obligatoris. Llei de protecció de dades.

2.9 Creació i manteniment d'una base de dades bàsica per a la gestió de clients.

 

3.Gestió de la tresoreria i necessitats de finançament:

3.1 Mitjans de pagament i cobrament. Serveis financers i documentació: xecs, pagarés, ordres de pagament
(transferència bancària), rebut normalitzat, lletra de canvi, targetes de crèdit, entre d'altres.

3.2 Productes financers de passiu i d'actiu. Costos i rendibilitat.

3.3 Previsions de tresoreria. Dèficits i excedents de tresoreria. Cobertura de dèficits, i rendibilització dels
excedents. Seguretat i disponibilitat de les inversions financeres.

3.4 Risc d'impagament en divisa nacional. Gestió d'impagaments. Normativa vigent: requisits i terminis.

3.5 Cobertura de riscos comercials. Productes financers: facturatge (factoring) i confirmació (confirming),
entre d'altres. Productes no bancaris: empreses asseguradores del risc comercial.

3.6 Operativa en divises: canvi comprador i canvi venedor. Canvi al comptat (spot) i canvi a termini (forward).
Comissions.

3.7 Sistemes de cobertura de riscos de canvi de divises: assegurança de canvi. Opcions de divises.

3.8 Mitjans de pagament documentaris: concepte. Ordre de pagament documentària. Remesa documentària.
Crèdit documentari.

3.9 Creació i manteniment d'una base de dades bàsica per a la gestió de l'operativa financera de l'empresa.

 

UF 3: comptabilitat i fiscalitat empresarial

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta dades econòmiques i informació comptable dels estats i informes financers d'empreses,
reconeixent la normativa mercantil i els principis i les normes del Pla General Comptable per a pimes.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix la finalitat de la comptabilitat i del Pla General Comptable per a pimes.

1.2 Identifica l'estructura i les funcions dels balanços de situació, els balanços de comprovació i el compte de
pèrdues i guanys.

1.3 Distingeix les diferents partides d'una balanç de situació, analitzant la relació entre l'origen dels recursos i
la seva aplicació, i diferenciant actiu corrent o circulant i actiu no corrent o immobilitzats, i passiu fix i
circulant, i patrimoni net.

1.4 Identifica l'organització en grups de comptes del Pla general comptable per a pimes, i determina els
conceptes que integren habitualment les despeses corrents de l'empresa i els ingressos bàsics

1.5 Diferencia els conceptes d'inversió, despesa, pagament, ingrés i cobrament.
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1.6 Reconeix el sistema de partida doble com a sistema de registres de les operacions econòmiques i
financeres de l'empresa, i els conceptes de càrrec i abonament.

1.7 Calcula el valor d'adquisició, vida útil, valor actual, valor de reposició i valor residual dels elements
d'immobilitzat.

1.8 Identifica les causes de depreciació dels immobilitzats i reconeix el procediment d'imputació com a cost a
través de les amortitzacions i la seva contribució a la reposició dels immobilitzats.

1.9 Reconeix els diferents resultats que conformen el compte de pèrdues i guanys, i analitza el procediment
d'obtenció de cadascun d'ells.

1.10 Analitza la informació que presenten els comptes anuals d'algunes empreses.

1.11 Utilitza aplicacions informàtiques específiques per a l'obtenció de la informació comptable a interpretar.

 

2. Gestiona el procés fiscal de l'empresa, aplicant-hi la normativa mercantil i fiscal vigent.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Reconeix el sistema tributari espanyol, especialment els tributs que afecten l'activitat empresarial.

2.2 Determina el calendari fiscal de l'empresa pel que fa a totes les administracions.

2.3 Identifica les obligacions fiscals derivades de la gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

2.4 Identifica les obligacions fiscals derivades de la gestió de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
(IRPF) i de l'Impost de Societats, segons quina sigui la forma jurídica de l'empresa.

2.5 Identifica les obligacions fiscals derivades dels tributs locals.

2.6 Identifica les obligacions fiscals derivades de tributs autonòmics, de la Unió Europea o d'altres països,
relacionats amb la utilització d'espais o infraestructures en la realització de l'activitat empresarial.

2.7 Valora les implicacions d'externalitzar la gestió fiscal de l'empresa i la informació i documentació que caldrà
lliurar periòdicament.

 

Continguts

 

1. Interpretació de dades econòmiques i informació comptable:

1.1 Concepte i objectiu de la comptabilitat.

1.2 Normativa mercantil i obligacions comptables. Llibres comptables i registre.

1.3 Pla General Comptable per a pimes: normalització comptable. Codificació decimal. Els comptes. Els grups
de comptes.

1.4 Patrimoni de l'empresa. Actiu, passiu i patrimoni net.

1.5 Estructura i funcions de documents comptables: balanços de situació, balanços de sumes i saldos, i compte
de pèrdues i guanys. Representacions estàtiques i dinàmiques de la situació de l'empresa.

1.6 Despeses corrents: compres, variació d'existències, serveis exteriors, tributs, despeses de personal,
despeses financeres. Ingressos: Vendes i ingressos financers.

1.7 Amortització dels immobilitzats: depreciació sistemàtica, causes de depreciació i representació comptable.
L'amortització com a cost, i la creació de reserves.

1.8 Anàlisi de la informació presentada en els comptes anuals: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys,
estat de canvis en el patrimoni net, i memòria.

1.9 Aplicacions específiques per a l'obtenció d'informació comptable i d'estats financers.
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2.Gestió del procés fiscal de l'empresa:

2.1 Sistema tributari espanyol: taxes, contribucions especials i impostos. Preus públics. Impostos directes i
impostos indirectes.

2.2 L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

2.3 L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

2.4 L'Impost de Societats (IS).

2.5 Els tributs locals que afecten l'activitat empresarial.

2.6 Altres tributs, autonòmics, de la Unió Europea o d'altres països, relacionats amb la utilització d'espais o
infraestructures en la realització de l'activitat empresarials.

 

 

Mòdul professional 5: transport internacional de mercaderies

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 12

Unitats formatives que el componen:

UF 1: transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril. 66 hores

UF 2: transport internacional marítim i aeri. 66 hores

 

UF 1: transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina els avantatges i inconvenients dels diferents modes i mitjans de transport terrestre avaluant-ne
les diferents alternatives.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza els diferents modes i mitjans de transport terrestre.

1.2 Identifica els aspectes tècnics i comercials que els caracteritzen.

1.3. Reconeix els organismes i institucions, nacionals i institucionals, relacionats amb el sector del transport
terrestre.

1.4 Reconeix les funcions dels diferents operadors de transport que poden intervenir en el circuit de les
expedicions internacionals.

1.5 Analitza els aspectes rellevants de les normes bàsiques que regulen les modalitats de transport terrestre.

1.6 Classifica les variables dels diferents mitjans de transport terrestre i n'analitza els avantatges i
inconvenients.

1.7 Reconeix els elements bàsics de la geografia viària i ferroviària dels estats membres de la Unió Europea i
altres països propers.
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1.8 Reconeix les infraestructures logístiques disponibles.

1.9 Determina les alternatives d'utilització de les xarxes viàries o ferroviàries segons la mercaderia, i els punts
d'origen i destinació.

1.10 Determina la normativa legal aplicable segons el mitjà de transport i l'operació.

1.11 Reconeix les característiques i tipus de producte transportable en el transport per canonada.

1.12 Reconeix la normativa aplicable a les mercaderies especials en el transport terrestre.

 

2. Elabora i formalitza contractes de transport terrestre, reconeixent les obligacions de les parts i calculant-ne
els costos corresponents.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els contractes de transport, tenint en compte els incoterms i les obligacions de cada una de les
parts contractants.

2.2 Selecciona i formalitza el model de contracte del servei de transport terrestre.

2.3 Identifica la normativa, les tècniques i el sistema de tarifes aplicable a cada mitjà de transport terrestre
segons el tipus de càrrega.

2.4 Interpreta les clàusules habituals i els components del cost del servei de transport terrestre i multimodals.

2.5 Calcula el cost d'operacions de transports terrestres i ferroviaris amb els mitjans informàtics adequats.

2.6 Calcula el valor de la mercaderia en un punt determinat de la ruta.

2.7 Valora els costos addicionals i els riscos que es poden originar en funció de la mercaderia, el mitjà de
transport terrestre i la ruta.

2.8 Relaciona les incidències produïdes en les operacions amb les actuacions posteriors per a la seva esmena.

 

3. Formalitza i gestiona la documentació de les operacions de transport internacional terrestre, analitzant els
requisits exigits en cada mitjà de transport utilitzat en funció de la mercaderia enviada.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Selecciona les cartes de port i de trànsit necessàries segons els productes transportats, la ruta i el mitjà de
transport terrestre.

3.2 Reconeix el contingut que obligatòriament ha de contenir la carta de port.

3.3 Formalitza la carta de port.

3.4 Valora la importància de la correcta formalització de la carta de port a efectes de responsabilitat de les
parts contractants.

3.5 Determina la tipologia de permisos de circulació dels conductors requerits en les diferents modalitats de
transport terrestre i els tràmits per a l'expedició i renovació dels mateixos.

3.6 Gestiona els permisos i autoritzacions prèvies necessàries per a dur a terme l'activitat i el servei del
transport.

3.7 Verifica els imports, dates i terminis de tota la documentació relacionada tant amb la mercaderia
transportada com amb el vehicle.

3.8 Identifica els processos d'inspecció a què poden ser sotmeses les operacions d'importació i exportació, les
adquisicions i expedicions intracomunitàries, i les operacions domèstiques.

3.9 Estableix el procediment per assegurar les condicions de seguiment i traçabilitat de la mercaderia.
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3.10 Determina el sistema de classificació, manteniment, suports de registre i arxiu de la informació i la
documentació de l'operativa de transport internacional, aplicant les tècniques 3R (reduir, reutilitzar i reciclar).

3.11 Comprova els nivells de protecció, seguretat i accés a la informació i la documentació, aplicant la
normativa vigent pel que fa a la protecció de dades.

 

4. Determina els elements que garanteixen la integritat i el trànsit de les mercaderies en el transport terrestre,
identificant les situacions de risc habituals.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les característiques de les mercaderies a efectes del transport.

4.2 Identifica les incompatibilitats entre diferents productes.

4.3 Determina el tipus de vehicle i les condicions tècniques que requereix el transport de diferents tipus de
mercaderies.

4.4 Reconeix els requisits i condicions de la preparació de la mercaderia i del vehicle.

4.5 Identifica la legislació especifica vigent per les mercaderies especials: mercaderia perillosa, perible, animals
vius o gran volum.

4.6 Reconeix la documentació i/o registres que garanteixen que s'han mantingut les condicions requerides
durant tota la cadena de transport.

4.7 Selecciona els mitjans de protecció física, embalatges i/o cobertures exteriors adequades a la mercaderia
tenint en compte diferents variables.

4.8 Identifica les condicions de senyalització, retolació i etiquetatge necessàries, tant en els vehicles com en les
unitats de càrrega.

4.9 Reconeix la normativa de treball dels conductors de vehicles i dels seus ajudants.

4.10 Valora la importància de donar instruccions concretes i delimita les competències dels diferents agents
externs que intervenen en les operacions de transport.

 

5. Seqüencia les fases habituals del transport terrestre i les possibles incidències, utilitzant els sistemes de
comunicació, gestió i supervisió adequats en cada operació.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Analitza la importància de la localització de la mercaderia al llarg del recorregut.

5.2 Identifica els mitjans de seguiment i supervisió de cada operació.

5.3 Determina els mitjans o aplicacions de comunicació i informació òptims per a cada operació, mitjà de
transport terrestre, ruta i destinació.

5.4 Comprova que les instruccions donades als professionals que intervenen s'ajusten al procediment establert
per a cada operació i mode de transport terrestre.

5.5 Defineix les actuacions que s'han de realitzar en cas de sinistre o d'incidència.

5.6 Especifica els indicadors de qualitat del servei de transport terrestre i les actuacions en cas de desviacions
endògenes repetitives.

 

6. Tramita l'assegurança de les mercaderies durant el transport terrestre ajustant-se a la normativa vigent i a
les condicions establertes al contracte de compravenda internacional.
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Criteris d'avaluació

6.1 Identifica les característiques bàsiques d'un contracte d'assegurança del transport internacional de
mercaderies i els elements que el constitueixen.

6.2 Identifica els riscos més habituals en una operació de compravenda internacional de mercaderies i les
necessitats de cobertura, per garantir l'arribada de les mercaderies a la seva destinació en les condicions
degudes.

6.3 Reconeix els factors determinants del cost de l'assegurança.

6.4 Determina els sistemes de protecció jurídica de les mercaderies i els tipus de pòlisses d'assegurança més
utilitzades al comerç internacional, segons la modalitat de transport utilitzat.

6.5 Interpreta les clàusules que habitualment s'inclouen a les pòlisses d'assegurança internacional.

6.6 Estableix els procediments de contractació de l'assegurança en les operacions de comerç internacional.

6.7.Calcula el valor a assegurar.

6.8 Selecciona la pòlissa d'assegurança més adequada per a cada operació de comerç internacional, segons els
seus condicionants.

6.9 Estableix el procediment que s'ha de seguir en cas de sinistre o incidències sorgides en les operacions de
comerç internacional cobertes amb una pòlissa d'assegurança.

6.10 Reconeix la documentació que cal presentar a la companyia asseguradora en cas de sinistre.

6.11 Obté informació sobre les principals companyies d'assegurances que operen al mercat a través de les
eines informàtiques de les seves pàgines web.

 

7. Selecciona els diferents modes i mitjans de transport terrestre i les rutes òptimes analitzant les diferents
alternatives.

 

Criteris d'avaluació

7.1 Obté informació sobre possibles proveïdors i els serveis que presten, en funció de les característiques de
l'operació i dels mitjans de transport.

7.2 Sistematitza amb aplicacions informàtiques la informació i tarifes dels diferents proveïdors del servei de
transport terrestre.

7.3 Valora els avantatges de combinar diferents mitjans de transport i les característiques del transport
intermodal en el transport terrestre.

7.4 Reconeix les àrees de cobertura de la ruta i els punts operatius estratègics. Valora les rutes disponibles, els
punts d'intercanvi òptims, les característiques del producte, la destinació i les condicions de contracte, per
seleccionar la ruta adequada.

7.5 Analitza tots els components de costos, terminis de recollida, lliurament de la mercaderia i riscos, per a la
selecció de la ruta òptima.

7.6 Valora les possibilitats de consolidació i/o transbordament de la mercaderia, així com la fragilitat i/o
perillositat de la mercaderia.

7.7 Analitza els avantatges i inconvenients d'externalitzar algunes o totes les fases del transport terrestre.

7.8 Estableix indicadors de qualitat que permetin valorar les decisions preses i aplicar millores en operacions
futures.

7.9 Valora la importància de fomentar mitjans de transport que contribueixin a polítiques de conservació
mediambientals.

 

Continguts
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1. Determinació dels avantatges i inconvenients dels diferents modes i mitjans de transport terrestre:

1.1 Transport per carretera i transport ferroviari.

1.1.1 El transport per carretera: tipus de vehicles, característiques tècniques, flotes, serveis i responsabilitats.

1.1.2 El transport ferroviari: xarxes d'infraestructures, plataformes, unitats de càrrega, operadors i serveis.

1.2 Organismes i entitats relacionades amb el transport.

1.2.1 Organismes públics.

1.2.2 Entitats privades.

1.3 Operadors del transport.

1.3.1 Agències de transport. Emmagatzemistes i distribuïdors. Transitaris.

1.3.2 Condicions a complir. Funcions: carregador, expedidor, transportista, consignatari o destinatari.

1.4 Marc normatiu transport terrestre: Llei d'Ordenació del Transport Terrestre (LOTT), Reglament d'Ordenació
del Transport Terrestre (ROTT). Llei 15/2009 del Contracte de transport terrestre de mercaderies.

1.5 Variables del transport: mitjà, mercaderia, origen, destinació, tipus de càrrega, cost i normativa aplicable.

1.6 Infraestructures logístiques: nacionals, europees, internacionals.

1.7 Plataformes logístiques: Centres de carretera o de serveis al transport. Centres de distribució urbana. Parcs
de distribució. Centres de transport.

1.8 Transport per canonada.

1.9 Mercaderies especials.

1.9.1 Mercaderies perilloses. Marc normatiu. Acord ADR: European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)

Directiva europea 96/35 del Consell de 3 de juny de 1996. RD 1568/1999. Obligació per determinades
empreses de tenir un conseller de seguretat. Càrrega, descàrrega i transport mercaderies perilloses. Tipus de
consellers de seguretat. Renovació periòdica.

1.9.2 Mercaderies peribles. Acord sobre el Transport Internacional de Mercaderies peribles i sobre vehicles
(ATP). Regulació sobre mercaderies i regulació sobre vehicles.

1.9.3 Animals vius: Llei 8/2003 del Ministeri de Sanitat.

1.9.4 Mercaderies de grans dimensions: Tràfic excepcional. Mesures de senyalització i de seguretat. Estudis de
tràfic.

1.9.5 Altres mercaderies especials.

 

2. Elaboració i formalització de contractes de transport terrestre:

2.1 Contracte de transport.

2.1.1 Aspectes generals.

2.1.2 Classes de contracte segons el mitjà de transport terrestre.

2.1.3 Els subjectes del contracte de transport per carretera. Carregador o remitent, expedidor, transportista o
transportador, i destinatari o consignatari. Drets i obligacions de cadascun.

2.1.4 Els subjectes del contracte de transport per ferrocarril. Remitent, administració ferroviària de càrrega,
administració ferroviària de destinació, destinatari.

2.2 Sistemes de responsabilitat. Transferència de riscos. Els termes internacionals de comerç (incoterms).
Cambra de Comerç Internacional (ICC).

2.3 Agents en el transport internacional: agents transitaris, agents de duanes, corresponsals i delegats.
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2.4 Tècniques i tarifes de transport. Components. Tipus de càrrega: completa o fraccionada; Agrupatge.
Consolidació i desconsolidació. Granels. Contenidors.

2.5 Tipus de vehicles. Tipus de camions. Tipus de vagons.

2.6 Unitats de transport.

2.6.1 Caixa mòbil. Contenidor terrestre. Contenidors especialitzats. Palets.

2.7 Costos del transport per carretera.

2.7.1 Classificació de costos. Costos fixos i costos variables. Tributs que afecten al transport. L'eurovinyeta.
Les taxes específiques a la circulació en autopistes. Escandall de costos del transport.

2.7.2 El noli. Unitats de cost: pes, volum, metres lineals. Pes màxim autoritzat del vehicle, tara i càrrega útil.

2.7.3 Altres despeses de transport. Els recàrrecs.

2.7.4 Càlcul de costos. Control i anàlisi de desviacions entre costos pressupostats i realitzats.

2.7.5 Observatoris de costos en línia d'organismes públics relacionats amb el transport terrestre.

2.7.6 Control.

2.8 Costos del transport ferroviari.

2.8.1 Tipus de tarifes. Unitats de càrrega o de transport.

2.8.2 Condicions d'admissió i rebuig de les mercaderies.

2.8.3 Operacions de càrrega i descàrrega. Terminals i estacions. Grues: tipus.

2.8.4 Altres despeses de transport. Transports excepcionals.

2.9 Juntes arbitrals del transport.

 

3. Formalització i gestió de les operacions de transport terrestre:

3.1 Documentació d'operacions de transport per carretera.

3.1.1 Conveni internacional de mercaderies per carretera: CMR. Àmbit d'aplicació. Responsabilitat del
transportista. Reclamacions. Transports successius.

3.1.2 Carta de port carretera: Carta CMR. Nombre d'exemplars, obligacions i drets de les parts contractants.

3.1.3 Conveni sobre el transport internacional de mercaderies (TIR) sota precinte duaner.

3.1.4 Document de trànsit: quadern TIR. Requeriments: Certificate Agreement TIR. Expedició Quadern TIR.
Avantatges sistema TIR.

3.2 Documentació d'operacions de transport ferroviàries.

3.2.1 Conveni internacional sobre transport per ferrocarril per a mercaderies: CIM.

3.2.2 Carta de port ferroviària: Carta CIM. Nombre d'exemplars. Obligacions i drets de les parts contractants.

3.2.3 Conveni duaner de transport internacional ferroviari (TIF).

3.2.4 Document de trànsit: Quadern TIF.

3.3 Normativa sobre conductors de vehicles.

3.3.1 Organismes competents. Directiva europea.

3.3.2 Permís de conduir adequat.

3.3.3 Certificat d'Aptitud Professional (CAP) per a la conducció de vehicles per carretera.

3.3.4 Altres permisos específics.

3.4 Normativa sobre vehicles.
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3.4.1 Permís o llicència (targeta de transport).

3.5 Normativa sobre l'activitat de transport: Capacitació professional per a l'activitat de transportista per
carretera. Requisits.

3.6 Documentació d'operacions de transport terrestre de mercaderies especials.

3.7 Organismes d'inspecció.

3.8 Traçabilitat de les mercaderies.

3.9 Sistemes de gestió documental, convencionals i telemàtics, de la informació i la documentació.

 

4. Elements que garanteixen la integritat i el trànsit de les mercaderies:

4.1 Mercaderies especials.

4.1.1 Mercaderies perilloses. Acord europeu sobre el transport de mercaderies perilloses per carretera
(Carriage of Dangerous Goods by Road, ADR). Classificació de matèries. Condicions específiques d'embalatge,
envasat i etiquetatge.

4.1.2 Mercaderies peribles. Acord sobre el transport internacional de mercaderies peribles per carretera ( ATP).
Necessitats específiques de la cadena de transport.

4.1.3 Incompatibilitats de transport conjunt de mercaderies.

4.2 Vehicles.

4.2.1 Tipus de vehicles: lleuger, pesat, remolc, semiremolc, cisterna, tractor, entre d'altres.

4.2.2 Vehicles amb condicions especials: isotèrmics, frigorífics, refrigerats, calorífics, adaptacions específiques
per a la protecció de la càrrega, entre d'altres.

4.3 Integritat física de les mercaderies. Unitats de transport i embalatges. Variables.

4.3.1 Tipus de mercaderia.

4.3.2 Ruta.

4.3.3 Climatologia.

4.3.4 Possibles manipulacions en els centres integrals de mercaderies.

4.4 Riscos de la fase del transport.

4.5 Fitxes de control de les condicions de trànsit. Registres de temperatures de càrrega, registres de seguretat
de les mercaderies perilloses, entre d'altres.

4.6 Protecció física de mercaderies i tipus d'embalatge.

4.7 Senyalització.

4.7.1 Dels embalatges: pictogrames, marques, codis de barres, etiquetes (tags) de radiofreqüència (Radio
Frequency Identification RFID), entre d'altres.

4.7.2 Dels vehicles: plaques i etiquetes de senyalització. Acord europeu de Ginebra, de normes uniformes de
circulació, característiques dels vehicles, temps de conducció i senyalització.

4.8 Conveni europeu sobre els transport per carretera (AETR) que estableix la normativa de treball dels
conductors de vehicles i dels seus ajudants.

 

5. Seqüenciació de les fases del transport:

5.1 Sistemes d'informació i comunicació. Sistemes d'intercanvi d'informació. Comunicació mòbil: APPS de
geoposicionament. Personal Digital Assistant (PDA). Global Position System (GPS). Galileo. Identificació per
radiofreqüència.

5.2 Registre i control de rutes planificades amb PDA i amb GPS.
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5.3 Punts de verificació de la mercaderia i traçabilitat.

5.4 Incidències en la ruta. Causes: climatològiques, conflictes, avaries, entre d'altres. Plans alternatius per a la
represa del trànsit.

5.5 Sinistres en la ruta. Protocols d'actuació.

5.6 Indicadors de qualitat i mesures correctores.

 

6. Tramitació de l'assegurança de les mercaderies durant el transport internacional terrestre:

6.1 El contracte d'assegurança. Marco legal. Efectes del contracte per l'assegurat i per l'assegurador.

6.1.1 Elements personals: assegurador, assegurat, tomador o tenidor, i beneficiari.

6.1.2 Elements reals: objecte o cobertura, risc, dany, sinistre, prima i valor assegurat.

6.1.3 Elements formals: contracte d'assegurança. Pòlissa d'assegurança: individual i flotant. Certificat
d'assegurança. Cobertures d'assegurança.

6.2 Riscos habituals en el transport internacional de mercaderies. Cobertures.

6.3 Factors determinants del cost de l'assegurança. Valor assegurat. Destinació. Tipus de mercaderia.
Embalatges i altres proteccions físiques.

6.4 Tipus de pòlisses d'assegurança: per viatge, oberta, forfet, flotant, combinada.

6.5 Valor mínim assegurable. Sobreprimes. Tipus de pòlisses d'assegurança segons la modalitat de transport.

6.6 Identificació dels riscs assegurables i necessitats de cobertura.

6.7 Selecció de la pòlissa més adequada en funció de les condicions del contracte de compravenda i els
incoterms.

6.8 Procediment de gestió i contractació de la pòlissa. Documentació.

6.9 Actuació en cas d'incidència o sinistre. Accions a realitzar i terminis. Documentació a realitzar i terminis.
Terminis per al cobrament de les indemnitzacions.

6.10 Utilització de les eines informàtiques per a la gestió d'assegurances. Simuladors de costos de
l'assegurança.

 

7. Selecció dels diferents modes i mitjans de transport terrestre i les rutes òptimes:

7.1 Combinació de diferents maneres de transport. Tipologia d'empreses i serveis. Transport multimodal en el
transport terrestre. Marc normatiu.

7.2 Plataformes logístiques: Centres integrals de mercaderies (CIM).

7.3 Punts físics d'origen i destinació.

7.4 Terminals de càrrega i punts de frontera.

7.5 Característiques de càrrega.

7.6 Operativa de càrrega: càrregues completes i càrregues fraccionades. Càlcul dels factors d'estiba.

7.7 Planificació i distribució de càrregues.

7.8 Selecció de rutes. Optimització.

 

UF 2: transport internacional marítim i aeri

Durada: 66 hores
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Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina els avantatges i els inconvenients dels diferents mitjans de transport marítim i aeri avaluant-ne
les diferents alternatives.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza els diferents modes i mitjans de transport marítim i aeri.

1.2 Identifica els aspectes tècnics i comercials que els caracteritzen.

1.3 Reconeix els organismes i institucions, nacionals i institucionals, relacionats amb el sector del transport
marítim i aeri.

1.4 Reconeix les funcions dels diferents operadors de transport que poden intervenir en el circuit de les
expedicions internacionals.

1.5 Analitza els aspectes rellevants de les normes bàsiques que regulen les modalitats de transport marítim i
aeri.

1.6 Classifica les variables dels diferents mitjans de transport marítim i aeri, i n'analitza els avantatges i
inconvenients.

1.7 Reconeix els elements bàsics de les rutes marítimes i aèries per al transport de mercaderies.

1.8 Reconeix les infraestructures logístiques disponibles.

1.9 Determina les alternatives d'utilització de les rutes segons la mercaderia, i els punts d'origen i destinació.

1.10 Determina la normativa legal aplicable segons el mitjà de transport i l'operació.

1.11 Descriu els aspectes organitzatius de la cadena de transport intermodal.

1.12 Reconeix les característiques del transport fluvial, com complementa el transport marítim, i determina, a
Europa i la resta del món, les principals zones navegables.

1.13 Reconeix la normativa aplicable a les mercaderies especials en el transport marítim i aeri.

 

2. Elabora i formalitza contractes de transport marítim i aeri, reconeixent les obligacions de les parts i calculant
els costos corresponents.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els contractes de transport, tenint en compte els incoterms i les obligacions de cada una de les
parts contractants.

2.2 Selecciona i formalitza el model de contracte del servei de transport marítim i aeri.

2.3 Identifica la normativa, les tècniques i el sistema de tarifes aplicable al mitjà de transport marítim, aeri i
multimodal.

2.4 Interpreta les clàusules habituals i els components del cost del servei de transport marítims, aeris i
multimodal.

2.5 Calcula el cost d'operacions de transports marítims, aeris i multimodals amb els mitjans informàtics
adequats.

2.6 Calcula el valor de la mercaderia en un punt determinat de la ruta.

2.7 Valora els costos addicionals i els riscos que es poden originar en funció de la mercaderia, el mitjà de
transport i la ruta.

2.8 Relaciona les incidències produïdes en les operacions amb les actuacions posteriors per a la seva esmena.
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3. Formalitza i gestiona la documentació de les operacions de transport internacional marítim i aeri, analitzant
els requisits exigits en cada mitjà de transport utilitzat en funció de la mercaderia enviada.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Selecciona les cartes de port i de trànsit necessaris segons productes, ruta i mitjans de transport marítim i
aeri.

3.2 Reconeix el contingut que obligatòriament ha de contenir la carta de port marítim, Bill of lading (B/L) i la
carta de port aeri Air Way bill (AWB).

3.3 Formalitza les cartes de port marítimes i aèries.

3.4 Valora les funcions dels coneixements d'embarcament i la importància de la correcta formalització de la
carta de port a efectes de responsabilitat de les parts contractants.

3.5 Reconeix clàusules i documents addicionals que han d'acompanyar la mercaderia.

3.6 Verifica els imports, dates i terminis de tota la documentació relacionada amb el transport de la
mercaderia.

3.7 Identifica els processos d'inspecció de les operacions d'exportació, importació, expedicions
intracomunitàries, adquisicions intracomunitàries i de compra o venda domèstiques.

3.8 Estableix el procediment per assegurar les condicions de seguiment i traçabilitat de la mercaderia.

3.9 Selecciona els suports de registre i arxivament, i el sistema de classificació i manteniment més adequats
per a l'operativa de transport internacional.

3.10 Comprova els nivells de protecció, de seguretat i d'accés a la informació, així com la normativa vigent.

3.11 Aplica en la formalització i arxivament de la documentació, les tècniques 3R (reduir, reutilitzar i reciclar).

 

4. Determina els elements que garanteixen la integritat i el trànsit de les mercaderies en el transport marítim i
aeri, identificant les situacions de risc habituals.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les característiques de les mercaderies a efectes del transport.

4.2 Identifica les incompatibilitats entre diferents productes.

4.3 Determina l'embalatge i unitat de càrrega que requereix cada mode i mitjà de transport.

4.4 Reconeix les possibles manipulacions de la mercaderia per determinar els elements que en garanteixin la
integritat i el trànsit.

4.5 Identifica la legislació especifica vigent per les mercaderies especials: mercaderia perillosa, perible, animals
vius o gran volum.

4.6 Reconeix la documentació i/o registres que garanteixen que s'han mantingut les condicions requerides
durant tota la cadena de transport.

4.7 Selecciona els mitjans de protecció física, embalatges i/o cobertures exteriors adequades a la mercaderia
tenint en compte diferents variables.

4.8 Identifica les condicions de senyalització, retolació i etiquetatge necessaris, tant en els vehicles com en les
unitats de càrrega.

 

5. Seqüencia les fases habituals del transport marítim i aeri i les possibles incidències, utilitzant els sistemes de
comunicació, gestió i supervisió adequats en cada operació.
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Criteris d'avaluació

5.1 Analitza la importància de la localització de la mercaderia al llarg del recorregut

5.2 Identifica els mitjans de seguiment i supervisió de cada operació.

5.3 Determina els mitjans o aplicacions de comunicació i informació òptims per a cada operació, mode de
transport, ruta i destinació.

5.4 Comprova que les instruccions donades als professionals que intervenen s'ajusten al procediment establert
per a cada operació i mode de transport.

5.5 Estableix les actuacions que s'han de realitzar en cas de sinistre o incidència.

5.6 Especifica els indicadors de qualitat del servei de transport i les actuacions en cas de desviacions
endògenes repetitives.

 

6. Tramita l'assegurança de les mercaderies durant el transport marítim o aeri, ajustant-se a la normativa
vigent i a les condicions establertes al contracte de compravenda internacional.

 

Criteris d'avaluació

6.1 Identifica les característiques bàsiques d'un contracte d'assegurança en el transport marítim o aeri
internacional de mercaderies i els elements que el constitueixen.

6.2 Identifica els riscos més habituals en una operació de compravenda internacional de mercaderies i les
necessitats de cobertura, per garantir l'arribada de les mercaderies a la seva destinació en les condicions
degudes.

6.3 Determina els sistemes de protecció jurídica de les mercaderies i els tipus de pòlisses d'assegurança més
utilitzades al comerç internacional, segons la modalitat de transport utilitzat.

6.4 Utilitza les clàusules que habitualment s'inclouen a les pòlisses d'assegurança.

6.5 Estableix els procediments de contractació de l'assegurança en les operacions de comerç internacional.

6.6 Calcula el valor a assegurar.

6.7 Selecciona la pòlissa d'assegurança més adequada per a cada operació de comerç internacional, segons els
seus condicionants.

6.8 Estableix el procediment que s'ha de seguir en cas de sinistre o incidències sorgides en les operacions de
comerç internacional cobertes amb una pòlissa d'assegurança.

6.9 Reconeix la documentació que cal presentar a la companyia asseguradora en cas de sinistre.

6.10 Obté la informació sobre les principals companyies d'assegurances que operen al mercat, tramitant els
riscos a través de les eines informàtiques de les seves pàgines web.

 

7. Selecciona els diferents modes i mitjans de transport marítim i aeri i les rutes òptimes analitzant les diferents
alternatives.

 

Criteris d'avaluació

7.1 Identifica les principals rutes marítimes, fluvials i aèries.

7.2 Obté informació sobre possibles proveïdors i operadors, i els serveis que presten, en funció de les
característiques de l'operació i dels mitjans de transport.

7.3 Sistematitza amb aplicacions informàtiques la informació i tarifes dels diferents proveïdors del servei de
transport terrestre.
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7.4 Valora els avantatges de combinar diferents mitjans de transport i les característiques del transport
intermodal.

7.5 Reconeix les àrees de cobertura de la ruta i els punts operatius estratègics.

7.6 Valora les rutes disponibles, els punts d'intercanvi òptims, les característiques del producte, la destinació i
les condicions de contracte, per seleccionar la ruta adequada.

7.7 Analitza tots els components de costos, terminis de recollida, lliurament de la mercaderia i riscos, per a la
selecció de la ruta òptima.

7.8 Valora les possibilitats de consolidació i/o transbordament de la mercaderia, així com la fragilitat i/o
perillositat de la mercaderia.

7.9 Analitza els avantatges i inconvenients d'externalitzar algunes o totes les fases del transport marítim i aeri.

7.10 Estableix indicadors de qualitat que permetin valorar les decisions preses i aplicar millores en operacions
futures.

7.11 Valora la importància de fomentar mitjans de transport que contribueixin a polítiques de conservació
mediambientals.

 

Continguts

 

1. Determinació dels avantatges i inconvenients dels diferents mitjans de transport marítim i aeri:

1.1 El transport marítim. Tipus de vaixells, característiques tècniques, unitats de càrrega, flotes, serveis i
responsabilitats

1.2 El transport aeri: xarxes d'infraestructures, plataformes, unitats de càrrega, operadors i serveis.

1.3 Organismes i entitats relacionades amb el transport.

1.3.1 Organismes públics.

1.3.2 Entitats privades.

1.4 Operadors del transport marítim i aeri:

1.4.1 Carregador, ordenant, destinatari, transportista, subcontractista, armador, noliejador, agent marítim o
consignatari, estibador, transitari.

1.4.2 Condicions a complir. Funcions dels operadors.

1.5 Marc normatiu transport marítim, aeri i fluvial.

1.6 Variables del transport: mitjà, mercaderia, origen, destinació, tipus de càrrega, cost i normativa aplicable.

1.7 Unitats de transport: Caixa mòbil. Contenidors. Contenidors especialitzats. Palets. TEU (Twenty Food
Equivalent Unit). FEU (Forty Food Equivalent Unit). Conversió sistema mètric i sistema de mesures anglosaxó.

1.8 Infraestructures logístiques: nacionals, europees, internacionals. Ports i àrees d'influència. Aeroports.
Plataformes logístiques.

1.9 El transport intermodal.

1.9.1 Transport multimodal. Transport combinat.

1.9.2 Operadors de transport intermodal.

1.9.3 Unitat de càrrega intermodal (UCI)

1.9.4 Costos de fricció.

1.9.5 Plataformes logístiques: Zones d'Activitats Logístiques Portuàries (ZAL). Centres de càrrega aèria. Ports
secs. Plataformes logístiques multimodals.

1.9.6 Transport marítim de curta distància (Short Sea Shipping, SSS). Àmbit. Mercaderies transportables.
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Avantatges i inconvenients.

1.10 Transport fluvial. Vies navegables. Avantatges i inconvenients.

1.11 Mercaderies especials:

1.11.1 Mercaderies perilloses. Marc normatiu. Codi Marítim Internacional del Mercaderies perilloses (codi
IMDG). Instruccions tècniques per al transport sense riscos de mercaderies perilloses en el transport aeri.

1.11.2 Mercaderies peribles. Regulació sobre mercaderies i regulació sobre vehicles.

1.11.3 Animals vius: Llei 8/2003 del Ministeri de Sanitat.

1.11.4 Mercaderies de grans dimensions: Tràfic excepcional. Mesures de senyalització i de seguretat. Estudis
de tràfic.

1.11.5 Altres mercaderies especials.

 

2. Elaboració i formalització de contractes de transport marítim i aeri:

2.1 Contracte de transport marítim i aeri. Aspectes generals.

2.1.1 Aspectes generals.

2.1.2 Classes de contracte segons el mitjà de transport.

2.1.3 Els subjectes del contracte de transport marítim: agents transitaris, agents de duanes, agents marítims,
corredors marítims (shipbroker), corresponsals i delegats.

2.1.4 Els subjectes del contracte de transport aeri: expedidor, agents de càrrega, transportista o companyies
aèries, destinatari.

2.2 Sistemes de responsabilitat. Transferència de riscos. Els termes internacionals de comerç (incoterms).
Cambra de Comerç Internacional (ICC).

2.3. Agents en el transport internacional: agents transitaris, agents de duanes, corresponsals i delegats.

2.4 Tècniques i tarifes de transport. Components. Tipus de càrrega: completa o fraccionada. Agrupatge.
Consolidació i desconsolidació. Granels. Contenidors.

2.5 Tipus de vaixells. Càrrega en avions.

2.6 Unitats de transport marítim i aeris: Caixa mòbil. Contenidor marítim. Contenidors especialitzats.
Contenidor aeri. Palets.

2.7 Operacions de càrrega i descàrrega. Vehicles i maquinària. Terminals marítimes i terminals aèries.

2.8 Costos del transport marítim. Nolis. Tipus de nolis. Recàrrecs. Altres despeses. Unitats de càrrega o de
transport.

2.9 Costos del transport aeri. Tarifes, nacionals i internacionals. Recàrrecs. Unitats de càrrega o de transport.

2.10 Juntes arbitrals del transport.

 

3. Formalització i gestió de les operacions de transport marítim i aeri:

3.1 Transport marítim.

3.1.1 Convenis i reglaments sobre el transport marítim: Codi de Comerç. Regles de York i Anvers. Conveni de
Brussel·les. Regles de la Haya-Visby. Regles d'Hamburg. Regles de Rotterdam.

3.1.2 Documentació d'operacions de transport marítim. La carta de port o coneixement d'embarcament
marítim. Bill of lading (B/L). Classes de B/L. Funcions. Àmbit d'aplicació. Responsabilitat del transportista.
Clàusules de B/L: a bord, net a bord, brut a bord, entre d'altres. Certificats d'inspecció. Certificats de llista
negra.

3.1.3 Serveis marítims: de línia regular i arrendament de vaixells.
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3.2 Transport aeri.

3.2.1 Llei de Navegació Aèria. Conveni de Varsòvia. Conveni de Chicago. Conveni de Roma. Conveni de Tokyo.
Conveni de Montreal.

3.2.2 Documentació d'operacions de transport aeri. La carta de port o coneixement d'embarcament aeri. Air
way Bill (AWB). Funcions. Responsabilitats de l'expedidor i del transportista.

3.2.3 Serveis aeris. Acceptació de la mercaderia.

3.3 Documentació d'operacions de transport terrestre de mercaderies especials.

3.4 Organismes d'inspecció en el transport marítim i aeri.

3.5 Traçabilitat de les mercaderies.

3.6 Sistemes de gestió documental, convencionals i telemàtics, de la informació i la documentació.

 

4. Elements que garanteixen la integritat i el trànsit de les mercaderies:

4.1 Mercaderies especials.

4.1.1 Mercaderies perilloses. Codi Marítim Internacional del Mercaderies perilloses (codi IMDG). Instruccions
tècniques per al transport sense riscos de mercaderies perilloses en el transport aeri. Classificació de matèries.
Condicions específiques d'embalatge, envasat i etiquetatge.

4.1.2 Mercaderies peribles. Necessitats específiques de la cadena de transport.

4.1.3 Incompatibilitats de transport conjunt de mercaderies. Normativa sobre la consolidació i compatibilitat de
productes.

4.2 Integritat física de les mercaderies. Unitats de transport i embalatges. Variables. Contenidors: dimensions,
materials, resistència. Contenidors marítims i aeris. Palets marítims i aeris.

4.2.1 Tipus de mercaderia i mitjà de transport.

4.2.2 Manipulacions de la mercaderia: càrrega i descàrrega, estiba i desestiba, transbordaments.

4.3 Riscos de la fase del transport.

4.4 Senyalització dels embalatges: pictogrames, marques, codis de barres, etiquetes de radiofreqüència (Radio
Frequency Identification- RFID), entre d'altres.

 

5. Seqüenciació de les fases del transport:

5.1 Sistemes d'informació i comunicació. Sistemes d'intercanvi d'informació. Comunicació mòbil: APPS de
geoposicionament. Personal Digital Assistant (PDA). Global Position System (GPS). Galileo. Identificació per
radiofreqüència.

5.2 Registre i control de rutes planificades amb PDA i amb GPS.

5.3 Punts de verificació de la mercaderia i traçabilitat.

5.4 Incidències en la ruta. Causes: climatològiques, conflictes, avaries, entre d'altres. Plans alternatius per a la
represa del trànsit.

5.5 Sinistres en la ruta. Protocols d'actuació.

5.6 Indicadors de qualitat i mesures correctores.

 

6. Tramitació de l'assegurança de les mercaderies durant el transport internacional marítim i aeri:

6.1 El contracte d'assegurança. Marc legal. Efectes del contracte per a l'assegurat i per a l'assegurador.

6.1.1 Elements personals: assegurador, assegurat, tomador o tenidor, i beneficiari.

6.1.2 Elements reals: objecte o cobertura, risc, dany, sinistre, prima i valor assegurat.
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6.1.3 Elements formals: Contracte d'assegurança. Pòlissa d'assegurança: individual i flotant. Certificat
d'assegurança. Cobertures d'assegurança.

6.2 Riscos habituals en el transport internacional de mercaderies. Cobertures.

6.3 Factors determinants del cost de l'assegurança. Valor assegurat. Destinació. Tipus de mercaderia.
Embalatges i altres proteccions físiques.

6.4 Tipus de pòlisses d'assegurança: per viatge, oberta, forfet, flotant, combinada.

6.5 Condicions generals: Condicions generals UNESPA. Clàusules de l'Institut d'Asseguradores de Londres
(Institute Cargo Clauses): ICC “A”, ICC “B”, ICC “C”.

6.6 Valor mínim assegurable. Sobreprimes.

6.7 Tipus de pòlisses d'assegurança segons la modalitat de transport.

6.8 Identificació dels riscos assegurables i necessitats de cobertura.

6.9 Selecció de la pòlissa més adequada en funció de les condicions del contracte de compravenda i els
incoterms.

6.10 Procediment de gestió i contractació de la pòlissa. Documentació.

6.11 Actuació en cas d'incidència o sinistre. Accions a realitzar i terminis. Documentació a realitzar i terminis.
Terminis per al cobrament de les indemnitzacions.

6.12 Utilització de les eines informàtiques per a la gestió d'assegurances. Simuladors de costos de
l'assegurança.

 

7. Selecció dels diferents modes i mitjans de transport terrestre i les rutes òptimes:

7.1 Combinació de diferents maneres de transport. Tipologia d'empreses i serveis. Transport multimodal. Marc
normatiu.

7.2 Plataformes logístiques: Zones d'activitats logístiques (ZAL). Zones franques. Ports secs. Magatzems de
mercaderies. Dipòsits de contenidors.

7.3 Punts físics d'origen i destinació.

7.4 Terminals de càrrega i punts de frontera.

7.5 Característiques de càrrega.

7.6 Operativa de càrrega: càrregues completes i càrregues fraccionades. Càlcul dels factors d'estiba.

7.7 Planificació i distribució de càrregues.

7.8 Selecció de rutes. Optimització.

 

 

Mòdul professional 6: logística d'emmagatzematge

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç nacional i internacional. 33 hores

UF 2: organització dels espais i del procés d'emmagatzematge. 33 hores
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UF 3: gestió i supervisió d'estocs. 33 hores

 

UF 1: marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç nacional i internacional

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica els règims d'emmagatzematge en el comerç nacional i internacional i la normativa que el regula,
reconeixent les normes de contractació de l'emmagatzematge, el dipòsit, i el tractament de les mercaderies
especials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza les normes, nacionals i internacionals, que reglamenten les activitats d'emmagatzematge, dipòsit i
distribució.

1.2 Aplica la normativa, nacional i internacional, en la formalització del contracte de dipòsit.

1.3 Reconeix i aplica les normes nacionals i internacionals sobre l'emmagatzematge i manipulació de productes
generals, perillosos i peribles.

1.4 Analitza les alternatives d'instal·lació i emmagatzematge de mercaderies en el territori nacional abans de
l'entrada a la duana.

1.5 Analitza els aspectes que caracteritzen les zones franques i els dipòsits francs.

1.6 Analitza el aspectes que caracteritzen els dipòsits duaners, tant públics com privats, i els dipòsits no
duaners, i locals autoritzats, entre d'altres.

1.7 Aplica les formalitats i tràmits que cal fer en un magatzem en les dues llengües oficials i en anglès.

1.8 Planifica sistemes de gestió de la qualitat en el magatzem homologats a nivell internacional.

 

2. Reconeix les funciones del magatzem en la cadena logística, identificant els elements físics que el componen
i la normativa de seguretat i higiene aplicable.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les instal·lacions i estructures que conformen un magatzem.

2.2 Descriu les diferents zones del magatzem.

2.3 Classifica els magatzems segons la posició en la cadena de subministrament.

2.4 Identifica diferents sistemes d'emmagatzematge.

2.5 Classifica envasos i embalatges com a protecció física de la integritat dels materials.

2.6 Classifica els diferents tipus de caixes, palets i contenidors com a elements unitaris de càrrega per a
l'emmagatzematge.

2.7 Relaciona els elements emprats en el magatzem per a la manipulació i manutenció dels materials.

2.8 Diferencia les funcions del magatzem com a centre de dipòsit, consolidació, reexpedició (crossdocking),
classificació, preparació i recollida.

2.9 Identifica la normativa de seguretat i higiene aplicable als magatzems tenint en compte la naturalesa de les
mercaderies emmagatzemades i la manipulació i manutenció que es realitza.

2.10 Valora l'especificitat de les funcions de l'emmagatzematge de dades.
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Continguts

 

1. Normativa específica de l'emmagatzematge:

1.1 Concepte de magatzem, nacional i internacional. Les seves funcions.

1.2 Marc legal del contracte de dipòsit i activitat d'emmagatzematge i distribució.

1.3 Interpretació de normativa nacional i internacional aplicable al magatzem i a l'emmagatzematge de
mercaderies.

1.4 Normativa específica per a l'emmagatzematge i manipulació de mercaderies especials: perilloses i peribles,
entre altres.

1.5 Règims d'emmagatzematge en el comerç internacional: tipus i funcions.

1.5.1 Àrees exemptes: zones franques i dipòsits francs.

1.5.2 Dipòsits duaners, públics i privats, dipòsits no duaners, magatzems de dipòsit temporal i local autoritzats.

1.5.3 Avantatges. Límits temporals de dipòsit de la mercaderia. Liquidacions i exempcions fiscals.

1.6 Formalitats i tràmits del magatzem i la seva documentació i registre, nacional i internacional.

1.7 Sistemes de gestió de la qualitat en el magatzem homologats internacionalment.

1.8. Anglès tècnic comercial.

 

2. Funcions del magatzem en la cadena logística:

2.1 Instal·lacions i estructures.

2.1.1 Molls de càrrega i descàrrega de camions. Càrrega i descàrrega d'estació ferroviària, càrrega aèria i port
marítim. Zona d'emmagatzematge de materials.

2.1.2 Magatzems amb prestatgeries. Tipus de prestatgeries. Altres tipus d'emmagatzematge.

2.2 Zones del magatzem: càrrega i descàrrega. Recepció i control. Emmagatzematge. Preparació o picking.
Expedicions. Altres zones: administració, devolucions, envasos i palets, manteniment, cambres amb condicions
especials, entre d'altres.

2.3 Magatzems segons la posició en la cadena de subministrament: de matèries primeres, productes
semielaborats, productes acabats, recanvis, materials auxiliars, entre d'altres.

2.4 Sistemes d'emmagatzematge. Ordenat. Caòtic. Sistemes informàtics de gestió de magatzems.

2.5 Envasos i embalatges. Tipus.

2.6 Elements unitaris de càrrega: caixes, palets i contenidors.

2.7 Diferenciació entre manipulació i manutenció.

2.7.1 Elements de manipulació i manutenció: fixes i mòbils.

2.7.2 Elements de manipulació fixes: cintes transportadores, transport per rodets i sistemes de transport aeris,
entre d'altres.

2.7.3 Elements de manipulació mòbils: portapalets, apiladores, carretons, elevadors, plataformes de càrrega
mòbil, entre d'altres.

2.8 Funcions dels magatzems: centre de dipòsit. Centre de consolidació. Centre de reexpedició. Centre de
classificació. Centre de preparació. Centre de recollida.

2.9 Funcions del magatzem en la cadena logística: dipòsit, consolidació, reexpedició, classificació, preparació i
recollida.
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2.10 Normativa de seguretat i higiene. Aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals a les
operacions de manipulació i manutenció.

2.11 Emmagatzematge de dades.

 

UF 2: organització dels espais i del procés d'emmagatzematge

Durada 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza el procés d'emmagatzematge per tipus d'activitat i volum de mercaderia, optimitzant els espais,
els equipaments i els temps de manipulació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza les condicions i modalitats dels sistemes d'emmagatzematge segons diferents variables.

1.2 Seqüencia els diferents els processos operatius de flux de mercaderies.

1.3 Aplica criteris tècnics per a la distribució i d'optimització de l'espai del magatzem aconseguint un flux de
materials eficient (layout) en funció de les operacions i moviments que cal fer.

1.4 Gestiona la capacitat del magatzem segons el tipus de mercaderia, el temps de manipulació que requereix
i la seva rotació.

1.5 Selecciona els equips, mitjans i eines de manutenció, segons les característiques del magatzem i de les
mercaderies emmagatzemades, aplicant criteris econòmics, de qualitat i de servei.

1.6 Calcula les necessitats de personal i elements de manipulació i manutenció necessaris per a dur a terme els
processos operatius per una determinat nivell d'activitat.

1.7 Aplica sistemes d'identificació de les mercaderies d'acord amb les seves característiques i embalatge.

1.8 Identifica les característiques dels productes per tal d'aplicar mesures de protecció del producte i mètodes
de rotació per evitar caducitats.

1.9 Utilitza mètodes de reducció en els temps de localització i manipulació de les mercaderies.

1.10 Selecciona diferents sistemes modulars d'envasat i embalatge de les mercaderies del magatzem.

1.11 Concreta procediments de prevenció de riscos en el magatzem d'acord amb els equipaments, equips de
manutenció, instal·lacions i tipus de mercaderies que es manipulen.

1.12 Reconeix els protocols d'actuació en cas d'incidents i accidents laborals i emergències derivades de la
manipulació de mercaderies perilloses.

 

2. Gestiona les operacions de recepció, preparació de comandes (picking) i expedició, acomplint les ordres i
protocols establerts i optimitzant-ne els temps de realització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les fases del procés operatiu de recepció de mercaderies.

2.2 Dissenya el protocol de recepció de mercaderies i serveis.

2.3 Determina els mitjans i equipaments òptims per a la descàrrega, càrrega i manipulació de la mercaderia
rebuda.

2.4 Verifica la documentació que acompanya la mercaderia, i comprova la quantitat, qualitat i integritat de la
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mercaderia rebuda d'acord amb els protocols establerts.

2.5 Estableix criteris d'identificació i localització de la mercaderia rebuda, realitzant-ne la codificació
corresponent, si escau.

2.6 Determina la zona d'emmagatzematge en funció del tipus de mercaderia, l'organització i el tipus de
magatzem.

2.7 Selecciona els mitjans per a l'emmagatzematge de les mercaderies i productes.

2.8 Supervisa la documentació de les ordres de preparació de comandes, de clients interns i externs.

2.9 Supervisa la preparació de les comandes d'acord amb les ordres i la documentació rebudes.

2.10 Controla la documentació d'expedició, emesa en les dues llengües oficials i en anglès, per al client o el
transportista.

2.11 Determina el tipus d'envàs i embalatge per a cada producte.

2.12 Supervisa l'expedició: identificació mercaderia, embalatge, consolidació d'acord amb els criteris establerts
i la documentació.

2.13 Determina el mitjà de transport per lliurar la mercaderia segons les ordres rebudes.

2.14 Aplica criteris de qualitat, seguretat i optimació en les operacions de recepció i expedició de mercaderies o
prestació de serveis.

 

3. Gestiona les operacions subjectes a la logística inversa, determinant el tractament de les mercaderies
retornades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza les activitats relacionades amb la logística inversa, segons la política de devolució o acords amb els
clients i proveïdors.

3.2 Preveu les accions que cal fer amb les mercaderies retornades per a: reparació, reciclatge, eliminació o
reutilització en mercats secundaris.

3.3 Determina les mesures necessàries per evitar l'obsolescència i/o contaminació de les mercaderies
retornades.

3.4 Dissenya la recollida dels envasos i embalatges retornables amb el lliurament de nova mercaderia, aplicant
la normativa vigent.

3.5 Aplica tècniques d'identificació de les mercaderies, productes, embalatges, entre d'altres, objecte de
processos de devolució a clients o proveïdors o processos d'eliminació, d'acord amb els estàndards de
l'empresa i els sistemes de gestió de la qualitat i mediambiental.

3.6 Aplica protocols estàndard d'eliminació de productes peribles i perillosos d'acord amb les seves
característiques.

3.7 Classifica les diferents unitats i equips de càrrega, per ser reutilitzades en altres operacions de la cadena
logística, evitant el transport en buit.

3.8 Classifica els diferents tipus d'envasos i embalatges, per reutilitzar-los seguint les especificacions, les
recomanacions i la normativa vigent.

 

4. Supervisa els processos operatius realitzats en el magatzem, proposant sistemes de millora de la qualitat del
servei i plans de formació i de reciclatge del personal.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Valora l'eficàcia dels processos operatius del magatzem com a eina clau de la competitivitat de l'empresa.
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4.2 Analitza els elements necessaris per a la implantació d'un sistema de qualitat en el magatzem, seguint les
pautes de l'empresa i/o dels clientes.

4.3 Preveu la implantació de sistemes de qualitat i seguretat, per a la millora contínua dels processos i dels
sistemes d'emmagatzematge.

4.4 Valora l'acompliment dels processos i protocols del magatzem, partint del pla o manual de qualitat de
l'empresa.

4.5 Valora la implantació i seguiment de la mercaderia per sistemes de radiofreqüència o amb altres
innovacions tecnològiques.

4.6 Reconeix els elements necessaris per assegurar la traçabilitat de les mercaderies i el compliment de la
normativa relativa a aquesta, utilitzant sistemes de gestió de magatzems.

4.7 Detecta les necessitats de formació inicial i contínua, tant individuals com de l'equip en el seu conjunt i en
fixa els objectius per a millorar l'eficiència i qualitat del servei de magatzem.

4.8 Utilitza programari de gestió de tasques i cronogrames per a controlar les tasques, els temps i el personal,
acomplint amb les normes de prevenció.

 

Continguts

 

1. Organització del procés del magatzem:

1.1 Localització geogràfica dels magatzems. Xarxa de magatzems propis i aliens i les seves funcions
estratègiques. Àrees de serveis logístics nacionals i internacionals: CIM, ZAL. Magatzems d'empreses
industrials, de distribució i de serveis.

1.2 Processos operatius: recepció i descàrrega. Control o inspecció. Ubicació. Emmagatzematge.
Reaprovisionament. Preparació de comandes o picking. Expedició i càrrega. Retorn de mercaderies o envasos
retornables.

1.3 Tècniques de distribució i optimització dels espais del magatzem. Zonificació del magatzem: zona
emmagatzematge, manipulació i càrrega i descàrrega.

1.3.1 Fluxos de materials (recepció, ubicació, moviments i preparació de comandes i distribució, reexpedició) i
altres activitats de magatzem (administració, distribució i serveis).

1.3.2 Equips de manipulació i manutenció.

1.3.3 Criteris de sortida de materials o mercaderies: Primera entrada, primera sortida (First In, First Out,
FIFO), Última entrada, primera sortida (Last In, First Out, LIFO) entre d'altres.

1.3.4 Flux eficient de materials: Minimització de costos. Nivell de servei als clients i complexitat de la
preparació de comandes. Temps de preparació.

1.4 Capacitat magatzem. Tipus mercaderies. Volum. Temps de manipulació i preparació de comandes. La
rotació.

1.5 Anàlisi de les necessitats de recursos humans i tipus de sistemes d'equipaments d'emmagatzematge i
manutenció, de manipulació de mercaderies: característiques i utilitats, plans de manteniment. Avantatges i
desavantatges.

1.6 Sistemes d'identificació i seguiment de productes i mercaderies: terminals de radiofreqüència, codificació i
lectors de codis de barres Electronic Data Interchange (EDI); intercanvi electrònic d'informació o dades,
European Article Number (EAN) número europeu d'article, 2D o QR Quick Response Barcode), entre altres.
Terminals portàtils i sistemes de reconeixement de veu.

1.7 L'envàs i l'embalatge, sistemes modulars i unitats de càrrega.

1.7.1 Funcions: protecció, conservació i manejabilitat.

1.7.2 Tipologia: capses, caixes, palets i contenidors.

1.7.3 Factors que en determinen l'elecció: mitjà de transport, mercaderia, destí del producte, cost i normes
tècniques.
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1.7.4 Senyalització i retolació: funcions i normativa.

1.7.5 Materials de l'embalatge: tipologia i selecció del material.

1.7.6 Gestió de l'embalatge i l'envàs.

1.8 Normativa de seguretat i higiene en magatzems per a persones i mercaderies. Instal·lacions generals i
específiques. Plans de prevenció de riscos i vigilància de la salut.

1.9 Senyalització, hidrants, extintors, extracció de gasos, EPI –equipaments de prevenció individuals- que cal
implementar per a la prevenció de riscos en funció del nombre de treballadors, del tipus d'instal·lacions, dels
equipaments i mercaderies i el seu grau de perillositat.

1.10 Protocols o procediments d'actuació en cas d'accidents.

 

2. Gestió de les operacions de recepció, preparació de comandes i expedició:

2.1 Recepció: Concepte. Descàrrega i organització de la descàrrega. Protocols de recepció: comprovació
quantitativa i qualitativa, inspecció ocular, integritat, estat d'envasos i embalatges. Identificació per a la
ubicació, i emmagatzematge. Documentació de recepció.

2.2 Càrrega i descàrrega. Espai físic. Elements de manipulació i manutenció. Planificació horària.

2.3 Expedicions: concepte, organització, activitats: preparació de comandes i d'expedicions, embalatge i
consolidació (criteris de consolidació) i documentació.

2.4 Transport: concepte: mitjans de transport propis. Externalització del servei de transport. Operadors,
mitjans, contractació. Factors d'elecció. Documentació, rutes, lliurament i cost.

2.5. Anglès tècnic comercial.

 

3. Gestió de les operacions subjectes a la logística inversa: activitats relacionades amb la logística inversa:

3.1 Devolucions de clients i a proveïdors (traçabilitat).

3.2 Tractament de les devolucions de productes, reparacions, materials de rebuig, eliminació i reciclatge i
envasos i embalatges.

3.3 Costos de les devolucions. Sistemes d'informació i control. Anàlisi i avaluació de les causes.

3.4 Reutilització d'unitats i equips de càrrega.

3.5 Normativa mediambiental de materials de rebuig.

3.6 Contenidors i embalatges reutilitzables. Consorci (pool) de palets.

3.7 Caducitat i degradació de productes.

 

4. Supervisió dels processos realitzats en el magatzem:

4.1 Sistemes de qualitat en el magatzem: procés d'implantació.

4.2 Mètodes de control i avaluació de la gestió d'acord amb els manuals de gestió de la qualitat i amb les
normes de prevenció de riscos.

4.2.1 Activitats i tasques desenvolupades en el magatzem.

4.2.2 Temps d'execució (cronogrames).

4.2.3 Indicadors (ràtios) de control: estocs, inventaris, seguretat, formació, satisfacció de tercers.

4.2.4 Anàlisi de la informació.

4.2.5 Mesures de correcció de les desviacions.

4.3 Traçabilitat de productes: tipus, objectius, aplicacions, elements de control i seguiment i d'assegurament.
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4.4 Aplicacions informàtiques i noves tecnologies aplicades al seguiment i identificació de mercaderies (control
d'existències, moviments d'entrades i sortides, inventari, desviacions, posició, traçabilitat i incidències.) i a
l'automatització, informatització i control dels processos operatius o subprocessos del magatzem.

4.5 Plans de formació inicial i contínua per a l'equip de treball del magatzem.

4.5.1 Detecció de necessitats.

4.5.2 Objectius i mètodes.

4.5.3 Desplegament i avaluació.

4.6 Definició de la carrera professional per a l'equip de treball del magatzem, d'acord amb la normativa i les
polítiques de personal.

 

UF 3: gestió i supervisió d'estocs

Durada 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Confecciona i controla el pressupost del magatzem, identificant-ne desviacions provinents de l'assignació de
costos.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina les partides i els conceptes que cal tenir presents a l'hora de fer un pressupost estimat del
servei de magatzem.

1.2 Calcula de forma periòdica el cost de funcionament del magatzem utilitzant aplicacions informàtiques.

1.3 Identifica els indicadors o estàndards econòmics òptims: cost per hora i cost per servei, entre d'altres.

1.4 Calcula els costos del magatzem en funció de la urgència, terminis de lliurament, preparació de
mercaderies, agrupament de productes (co-packing) i paletització, entre d'altres.

1.5 Analitza les desviacions sobre els costos previstos, identificant-ne la seva causa i l'origen i proposant
mesures correctores d'acord amb el procediment establert per l'empresa.

1.6 Prepara i calcula de forma periòdica, el pressupost de costos/despeses de funcionament del magatzem,
tenint present els costos de les diferents activitats i el nivell de servei establert, utilitzant fulls de càlcul
electrònic.

1.7 Avalua opcions d'externalització (outsourcing) amb operadors logístics com a alternativa a magatzems
propis.

 

2. Gestiona els estocs del magatzem, assegurant-ne l'aprovisionament i l'expedició.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Classifica diferents tipus d'inventaris i en reconeix la finalitat, de cadascun.

2.2 Aplica els conceptes d'estoc mitjà, mínim i òptim, identificant les variables que intervenen en el seu càlcul i
la velocitat de rotació de les existències.

2.3 Preveu les unitats necessàries d'existències en el magatzem, per evitar ruptures d'estoc.

2.4 Valora les existències del magatzem, utilitzant diferents mètodes.

2.5 Controla les existències del magatzem, supervisant-ne el procediment i les normes establertes per
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identificar obsolescències i desviacions de l'inventari i plantejar mesures rectificadores.

2.6 Realitza les tasques necessàries per atendre les comandes de mercaderies fetes pels clients i la seva
expedició.

2.7 Registra les altes, baixes i modificacions de productes (codi European Article Number –EAN-), proveïdors,
clients i serveis, mitjançant eines informàtiques.

2.8 Utilitza aplicacions informàtiques generals, per gestionar els estocs, i específiques, per a la identificació de
materials, gestió de comandes, extracció i registre de sortides del magatzem.

 

Continguts

 

1. Confecció i control del pressupost del magatzem:

1.1 El pressupost del magatzem.

1.1.1 Cost de compra i cost d'adquisició.

1.1.2 Classificació de costos: per activitat: emmagatzematge, manipulació i manutenció. Per imputabilitat:
fixes i variables. Per origen: directes i indirectes.

1.1.3 Càlcul del cost per unitat emmagatzemada, per hora, per servei.

1.1.4 Costos totals i costos per processos operatius.

1.1.5 Costos ocults i costos d'oportunitat.

1.1.6 Anàlisi de les desviacions i optimació de costos mitjançant mesures correctores.

1.2 Operadors logístics, tipus, funcions.

1.3 Avaluació i anàlisi d'opcions d'emmagatzematge: magatzems propis o externalització (outsourcing).
Operadors logístics.

1.4 El full de càlcul electrònic com a eina de càlcul i procés de les dades per a la confecció i el control
pressupostari.

 

2. Gestió dels estocs del magatzem:

2.1 Inventaris.

2.1.1 Tipus: de fluctuació, d'anticipació, de mida de lot, entre d'altres. Finalitat, protocol d'actuació i calendari.

2.1.2 Classificació de productes ABC mètodes de gestió.

2.1.3 Criteris de valoració de les existències en el magatzem: PMP, LIFO, FIFO.

2.2 La gestió dels estocs.

2.2.1 Classes d'estocs segons la seva finalitat.

2.2.2 Assignació d'estocs entre magatzems d'una xarxa logística.

2.2.3 Variables i índexs de la gestió d'estocs: mínim, mitjà, màxim, òptim, de seguretat, punt de comanda.

2.2.4 Rotació d'estocs.

2.2.5 Factors que afecten al punt de comanda o reposició.

2.2.6 Control econòmic. Control d'incidències.

2.3 Documentació de les activitats d'entrada i sortida de materials, ordres de treball.

2.4 El cicle de la comanda de client.

2.5 Programari general que integri tots els aspectes del magatzem, utilitzant processador de text, full de càlcul,
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base de dades i cronogrames, entre d'altres.

2.6 Programari específic de gestió de magatzems i existències: gestió de molls, gestió de magatzems, gestió
d'aprovisionaments, gestió d'existències i elaboració d'etiquetes, entre d'altres.

2.7 Programari de gestió de els estocs, i específic per a la identificació de materials, gestió de comandes,
extracció i registre de sortides del magatzem.

 

 

Mòdul professional 7: màrqueting internacional

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: estratègies d'internacionalització de l'empresa. 45 hores

UF 2: màrqueting operacional. 33 hores

UF 3: pla de màrqueting internacional. 21 hores

 

UF 1: estratègies d'internacionalització de l'empresa

Durada: 45 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica els dispositius de recolzament a l'exportació, analitzant els serveis que es posen a disposició de les
empreses.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Cerca els organismes públics estatals, autonòmics, locals i de la Unió Europea que presten serveis
d'informació i assessorament en els processos d'internacionalització de les empreses.

1.2 Reconeix les eines, al país i a l'exterior, que els diferents organismes faciliten.

1.3 Cerca programes de col·laboració o agrupació entre empreses per a la internacionalització.

1.4 Reconeix els programes d'ajuts a la incorporació a l'empresa de professionals en l'àmbit del comerç
internacional.

1.5 Reconeix els ajuts per al foment de inversió directa a l'exterior.

1.6 Descriu les vies de suport a la internacionalització per part de grups d'inversors privats.

1.7 Reconeix els instruments comercials, financers i fiscals de foment a l'exportació.

 

2. Realitza la selecció i l'anàlisi diagnòstic del mercat estranger, fent el seguiment d'estudis i informacions
comercials.

 

Criteris d'avaluació
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2.1 Selecciona els mercats estrangers, aplicant la metodologia de selecció i estableix un calendari d'actuacions.

2.2 Efectua una recerca documental permanent, recopilant informació a l'estranger, assegurant la seva
fiabilitat i la seva rellevància per a la investigació.

2.3 Analitza i selecciona la informació comercial i identifica les limitacions reguladores dels mercats estrangers.

2.4 Elabora les especificacions sobre la informació a obtenir i/o els mitjans a utilitzar en cas d'externalitzar,
totalment o parcialment els estudis i assegura el seguiment de la seva aplicació en els mercats estrangers,
tenint en compte els costos que es generen.

2.5 Formula les recomanacions per establir un pla d'acció operacional conforme a la política comercial de
l'empresa i a les conclusions de l'anàlisi diagnòstic del mercat estranger.

2.6 Analitza la informació recollida i presenta l'informe de conclusions.

 

3. Determina els segments del mercat objectius i el posicionament dels productes, aplicant els criteris de
selecció i posicionament.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els principis generals de la segmentació.

3.2 Selecciona els criteris de segmentació, respectant les condicions de validesa.

3.3 Identifica les particularitats de la segmentació internacional, tenint en compte els estils socials europeus, i
la segmentació ètnica, entre d'altres.

3.4 Selecciona els segments objectius, focalitzant els esforços en funció dels recursos de l'empresa, producte,
mercat i fase del cicle de vida del producte

3.5 Identifica els principis generals del posicionament.

3.6 Utilitza els mapes perceptius (mapping), utilitzant l'escala semàntica i l'escala multidimensional (multi
dimensional scaling MDS), entre d'altres.

3.7 Escull les variables més rellevants, tenint en compte la percepció.

3.8 Considera l'evolució dels mercats i la seva tendència, tenint en compte les preferències ideals dels
segments.

3.9 Elabora l'estratègia de segmentació i posicionament de l'empresa, tenint en compte la posició òptima de la
marca.

 

Continguts

 

1. Dispositius de recolzament a l'exportació:

1.1 Organismes d'àmbit estatal.

1.2 Organismes de l'àmbit de Catalunya.

1.3 Organitzacions professionals: gremis o associacions professionals, organitzacions empresarials, entre
d'altres.

1.4 Projectes de cooperació interregional de la Unió Europea i de foment de la internacionalització.

1.5 Grups d'internalització. Missions internacionals. Agrupacions d'exportadors. Fires internacionals. Altres.

1.6 Programes: Primera exportació, NEX-PIPE, entre d'altres.

1.7 Línies de crèdit de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) Companyia Espanyola de Finançament del
Desenvolupament (COFIDES), entre d'altres.
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1.8 Vies alternatives d'assessorament i/o finançament no bancari: inversors privats (business angels), entre
d'altres. Altres aportacions no financeres.

 

2. Selecció i anàlisi diagnòstic del mercat estranger:

2.1 Metodologia de selecció: Determinació dels criteris. Examen dels criteris generals i específics.

2.2 Aplicació de la selecció dels mercats: la tria dels criteris. Les matrius de selecció. L'avaluació dels criteris
específics. L'aplicació del mètode d'anàlisi de la demanda.

2.3 Calendari d'aproximació als mercats seleccionats.

2.4 Indicadors econòmics, humans i socials.

2.5 Indicadors de desenvolupament i d'intercanvi internacional.

2.6 Adaptació de l'economia nacional dins de l'economia internacional.

2.7 Principis d'organització dels intercanvis internacionals.

2.8 Tendències principals dels intercanvis internacionals.

2.9 Zones geogràfiques particulars.

2.10 Valoració i riscos de país. Indicadors de risc país.

2.11 Identificació, especificitats i evolució de les zones geopolítiques.

2.12 Recursos naturals i humans.

2.13 Entorn reglamentari i jurídic: sistema jurídic. Camp de reglamentació: normes, certificació, canvis en els
reglaments. Quadre jurídic internacional. Reglaments duaners i fiscals.

 

3. Segments del mercat objectius i el posicionament dels productes:

3.1 Principis generals de la segmentació.

3.2 Els criteris de segmentació: categories de criteris de segmentació. Condicions de validesa dels criteris de
segmentació.

3.3 Particularitats de la segmentació internacional: Els estils socials europeus, la segmentació ètnica, entre
d'altres.

3.4 Estratègies de segmentació de màrqueting.

3.5 Principis generals del posicionament: Definició. El posicionament a la pràctica. Mapes de posicionament:
escala semàntica i escala multidimensional.

3.6 La selecció en el posicionament: La selecció de les variables. L'evolució dels mercats i de les preferències
dels segments i el seu ideal.

3.7 Definició de l'estratègia de segmentació i posicionament de l'empresa.

 

UF 2: màrqueting operacional

Durada: 33 hores

 

1. Determina l'oportunitat d'entrada d'un producte en un mercat exterior, avaluant les característiques
comercials dels productes, línies i gammes de productes.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les dimensions d'un producte o servei, diferenciant entre línia, gamma i família.
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1.2 Elabora un informe mitjançant suport informàtic, delimitant el camp d'activitat i establint la dimensió dels
productes, serveis i marques detectades.

1.3 Identifica els factors que defineixen la política de productes en mercats exteriors.

1.4 Reconeix la necessitat d'adaptació de les característiques del producte als mercats internacionals, efectuant
les adaptacions tècniques i comercials.

1.5 Identifica les fases de desenvolupament del cicle de vida d'un producte.

1.6 Analitza les relacions causals entre les variables de màrqueting mix en les diferents etapes del cicle de vida
del producte.

1.7 Analitza les debilitats i fortaleses d'una línia de productes en determinat mercat exterior.

1.8 Selecciona els tipus de productes que es poden fer servir en una estratègia de màrqueting en línia (online).

1.9 Confecciona informes, emprant eines informàtiques, avaluant l'oportunitat del llançament d'un producte i el
possible posicionament en un mercat exterior.

 

2. Dissenya polítiques de preus i tarifes comercials en un mercat exterior, analitzant les variables que
componen i influeixen en el preu d'un producte.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Selecciona els mètodes de fixació de preus, tenint en compte els incoterms i les diferents variables que
determinen el preu del producte a l'exterior.

2.2 Valora la importància del poder adquisitiu del mercat exterior i la repercussió que té en la fixació del preu
del producte i/o servei en divisa estrangera.

2.3 Identifica els costos més rellevants en la fixació de preus competitius en el mercat i les fonts que
proporcionen informació sobre els preus de la competència.

2.4 Determina la tendència dels preus d'un mercat durant un determinat número d'anys, aplicant tècniques de
regressió estadística i taxes de variació previstes, tenint en compte les turbulències i volatilitat que poden
afectar els mercats.

2.5 Analitza les estratègies de preus i canal de distribució de marques o productes competidors en un
determinat mercat.

2.6 Compara els preus d'un producte o marca en un determinat mercat amb els de la competència, tenint en
compte els incoterms utilitzats.

2.7 Elabora informes, emprant eines informàtiques, sobre l'anàlisi de preus, per distintes categories de
productes que competeixen en un determinat establiment o canal, en funció de les variables d'estudi: origen
nacional, internacional, categoria, qualitat i altres.

2.8 Reconeix la política de preus de l'empresa i la importància del preu com a resultat d'una negociació.

 

3. Selecciona la forma més adequada d'entrada en un mercat exterior, analitzant els factors que defineixen
l'estructura dels canals de distribució en mercats internacionals.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Diferencia els canals de distribució internacional.

3.2 Analitza les variables que influeixen en els diferents tipus de canals de distribució internacionals.

3.3 Calcula el cost per l'entrada de productes en un mercat exterior, considerant les variables que intervenen
en un canal de distribució.

3.4 Escull entre diversos canals de distribució alternatius aquell que optimitzi temps i costos.
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3.5 Defineix una xarxa de vendes exterior, pròpia, aliena o mixta, en un canal de distribució determinat, tenint
en compte els factors interns i externs de l'empresa.

3.6 Classifica els productes d'una empresa comercial, en funció de criteris de distribució comercial, costos de
distribució i vendes.

3.7 Elabora informes sobre els problemes i oportunitats dels distints productes d'una empresa comercial en els
distints canals de distribució, emprant aplicacions informàtiques.

3.8 Valora els avantatges i inconvenients de la implantació en el país estranger.

 

4. Determina les accions de comunicació comercial més adequades per l'entrada en un mercat exterior,
avaluant les possibles alternatives de comunicació i promoció internacional.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Diferencia els mitjans, suports i formes de comunicació més emprats en la pràctica comercial internacional.

4.2 Analitza els objectius i elements de la comunicació comercial amb els clients internacionals.

4.3 Aplica les diferents tècniques psicològiques en el disseny d'una acció de comunicació comercial, tenint en
compte les diferències culturals internacionals.

4.4 Analitza les diferències entre publicitat i promoció en el context d'obertura a mercats exteriors.

4.5 Selecciona el mitjà de promoció, contingut i forma del missatge promocional, valorant l'alternativa de
comunicació en línia.

4.6 Identifica els principals elements d'un lloc web comercial o d'informació, especificant-ne les
característiques.

4.7 Aplica mètodes per l'assignació de recursos financers i pressupostos d'una campanya de comunicació
internacional.

4.8 Analitza els objectius i criteris per l'assistència a fires i esdeveniments internacionals.

4.9 Selecciona alternatives de comunicació diferents dels mitjans de comunicació massiva, valorant l'impacte
que poden tenir en la política de comunicació amb l'exterior.

4.10 Analitza els avantatges d'emprar un pla de màrqueting en línia, per al llançament i la difusió de nous
productes.

 

Continguts

 

1. Determinació de l'oportunitat d'entrada d'un producte en un mercat exterior:

1.1 Factors de la política de productes.

1.2 Relacions causals de les variables de màrqueting mix.

1.3 Anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO).

1.4 Posicionament del producte.

1.5 Informe sobre oportunitats de llançament d'un producte.

1.6 Adaptació de les característiques tècniques i comercials als mercats exteriors.

 

2. Disseny de polítiques de preus i tarifes comercials en un mercat exterior:

2.1 Mètodes de fixació de preus.
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2.2 Variables determinants del preu del producte per l'exportació: costos, divises, tipus de canvi, marges,
demanda i competència.

2.3 Càlcul del preu del producte per a l'exportació, a partir de l'escandall de costos, utilitzant diferents
incoterms.

2.4 Polítiques de preus en mercats exteriors.

2.5 Estratègies de preus.

2.6 Tendència dels preus.

2.7 Fixació de preus a nivell internacional.

2.8 Política de preus: coherència de preus a nivell internacional, limitacions de negociació en matèria de preus,
intervals de negociació per als venedors.

2.9 Normativa antidúmping.

 

3. Selecció de la forma més adequada d'entrada en un mercat exterior:

3.1 Alternatives per operar en mercats internacionals.

3.2 Modes d'operació directes.

3.3.Modes d'operació indirectes.

3.4 Modes d'operació mixtos.

3.5 Cost de distribució en mercats exteriors.

3.6 Selecció del canal de distribució.

3.7 Xarxa de vendes exterior, pròpia, aliena i mixta. La venda directa a l'exportació. L'agent comissionista. La
sucursal. La filial. La filial en comú. La franquícia. L'encavalcament (piggyback). L'agrupament d'exportadors.
Les vendes a través de l'intermediari.

3.8 La implantació a l'estranger. Inversions directes a l'exterior o acords comercials, entre d'altres l'aliança
d'empreses (Joint Venture).

3.9 Classificació dels productes associada a la seva forma de distribució.

3.10 Informe sobre les alternatives de distribució dels productes d'una empresa.

 

4. Determinació de les accions de comunicació comercial més adequades en l'entrada a un mercat exterior:

4.1 Eines de comunicació.

4.2 Mitjans, suports i formes de comunicació comercial en la practica comercial internacional.

4.3 Objectius i elements de la comunicació comercial amb clients internacionals.

4.4 Tècniques psicològiques en el disseny d'una acció de comunicació comercial.

4.5 Comunicació en línia.

4.6 Mètodes per a l'assignació de recursos financers i pressupostos d'una campanya de comunicació
internacional.

4.7 Altres vies de comunicació diferents dels mitjans: la documentació d'exportació. La participació a fires i
salons. El màrqueting directe. La promoció de vendes. La publicitat en el lloc de venda. Les relacions públiques.
El patrocini.

4.8 Objectius i criteris per l'assistència a fires i esdeveniments internacionals.

4.9 Pla de màrqueting en línia per al llançament i difusió de nous productes.
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UF 3. pla de màrqueting internacional

Durada: 21 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora un pla de màrqueting internacional, establint els objectius, les estratègies i les accions per dur-lo a
terme.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Selecciona la informació de base.

1.2 Programa les fases de planificació comercial del pla de màrqueting.

1.3 Analitza l'entorn de l'empresa i el mercat potencial.

1.4 Elabora el pla de màrqueting internacional d'acord amb la imatge de l'empresa i els paràmetres establerts
en el màrqueting estratègic de l'empresa.

1.5 Estableix els objectius del pla de màrqueting internacional a partir de la informació disponible en el sistema
d'informació de mercats i l'anàlisi de l'entorn.

1.6 Defineix les estratègies del pla de màrqueting internacional per a desenvolupar els objectius fixats.

1.7 Optimitza el pla de màrqueting internacional, tenint en compte els límits pressupostaris.

1.8 Estableix el pla d'acció per acomplir les estratègies establertes.

1.9 Efectua el control de les accions del pla de màrqueting internacional, utilitzant els indicadors predefinits.

1.10 Incorpora els resultats obtinguts per replantejar els objectius, les estratègies i les accions dels plans de
màrqueting internacionals posteriors.

1.11 Proposa alternatives en cas de produir-se canvis a la planificació inicial, i replantejar-ne els objectius, les
estratègies i les accions del pla màrqueting internacional.

1.12 Utilitza les eines informàtiques per tractar la informació.

1.13 Redacta el pla de màrqueting internacional utilitzant eines informàtiques i utilitzant les dues llengües
oficials, la llengua anglesa i la segona llengua estrangera.

 

Continguts

 

1. Pla de màrqueting internacional:

1.1 Fases de planificació comercial: anàlisi de situació, objectius del pla de màrqueting, estratègies, plans
d'acció.

1.2 Anàlisi de situació: situació externa de l'empresa, situació interna de l'empresa, investigació comercial,
diagnòstic. Anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) entre d'altres.

1.3 Objectius del pla de màrqueting: quantitatius, qualitatius.

1.4 Estratègies de màrqueting: estratègies corporatives, estratègies de cartera (matriu creixement i
participació Boston Consulting Group BCG, entre d'altres), estratègies de segmentació i posicionament.

1.5 Optimització del pla de màrqueting internacional: pel que fa als límits pressupostaris. Tria d'un repartiment
adequat del recursos. Tenir en compte les especificitats culturals i reglamentàries.

1.5 Plans d'acció: pla de productes, pla de preus, pla de distribució, pla de comunicació, pla de prioritats.
Reacció a variacions exògenes a l'empresa.
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1.6 Elaboració del pla de màrqueting internacional en consonància amb el posicionament, amb la imatge de
l'empresa i dels seus productes i amb el cicle de vida del producte per a cada mercat prospeccionat.

1.7 Control de les accions: acompliment dels indicadors. Propostes de millora.

1.8 Replantejament dels nous escenaris.

 

 

Mòdul professional 8: sistema d'informació de mercats

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: prospecció de mercats internacionals. 33 hores

UF 2: explotació de la prospecció. 33 hores

 

UF 1: prospecció de mercats internacionals

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Realitza prospeccions de mercats internacionals, analitzant les característiques específiques de cadascun dels
mercats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els objectius d'acord amb les característiques específiques dels mercats exteriors.

1.2 Selecciona els objectius d'acord amb les característiques específiques dels mercats exteriors.

1.3 Avalua les potencialitats dels clients actuals.

1.4 Estructura un pressupost de prospecció, de vendes previstes i de despeses.

1.5 Defineix les tècniques i criteris per realitzar la prospecció.

1.6 Identificar les empreses a prospeccionar aplicant-hi les tècniques i criteris establerts.

1.7 Elabora i manté actualitzat el fitxer de les empreses prospeccionades i la seva qualificació.

1.8 Estableix el primer contacte amb les empreses prospeccionades.

 

2. Organitza els processos d'investigació de mercats internacionals, definint-ne els objectius, les fonts
d'informació, els mètodes i les tècniques aplicables per a l'obtenció de les dades i el pressupost necessari.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Reconeix les necessitats del consumidor i les classifica segons la jerarquia o l'ordre de prioritat en la
satisfacció d'aquestes.
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2.2 Identifica les fases del procés de compra del consumidor, analitzant les variables internes i externes que
influeixen en el mateix.

2.3 Determina el problema o oportunitat de l'empresa que es pretén investigar i formula els objectius de la
investigació que es realitzarà.

2.4 Determina el disseny o tipus d'investigació que és necessari realitzar.

2.5 Elabora el pla de treball.

2.6 Identifica les fonts d'informació.

2.7 Caracteritza els mètodes d'accés més habituals a les fonts d'informació secundària internes i externes,
motors de cerca en línia o d'altres.

2.8 Diferencia les tècniques d'obtenció d'informació primària qualitativa i quantitativa.

2.9 Descriu els avantatges dels mitjans per a l'obtenció de dades en paper (Entrevista personal assistida per
ordinador PAPI, Paper and Pencil Interview) o amb suport de mitjans informàtics (Entrevista Telefònica
Assistida per Ordinador CATI, Computer Assisted Telephone Interview; Entrevista assistida amb qüestionari en
paper CAPI, Computer Assisted Personal Interview; Sistema administratiu d'enquestes en línia: els entrevistats
responen als qüestionaris mitjançant Internet, CAWI Computer-Assisted Web Interviewing or Computer-Aided
Web Interwiew; Entrevista assistida per Tablet, TAWI Tablet Assisted Web Intering or Computer Aided Web
Interwiew), tant en enquestes personals, com telefòniques o a través de la web.

2.10 Elabora i prova diferents tipus de qüestionaris per a la realització de diferents modalitats d'enquestes
(personals, telefòniques, per correu i web).

2.11 Selecciona el mètode de mostreig i calcula la mida òptima de la mostra.

2.12 Elabora el pla de treball de camp per a l'obtenció d'informació primària.

2.13 Programa el treball de camp.

2.14 Detecta els possibles errors al qüestionari.

2.15 Analitza les implicacions de l'externalització dels processos d'investigació, així com la informació que cal
proporcionar i la que es vol obtenir del mercat exterior.

2.16 Utilitza fonts d'informació i aplica sistemes d'obtenció de dades en llengua anglesa.

 

3. Configura un sistema d'informació de màrqueting per a la presa de decisions comercials, definint les fonts
d'informació, els procediments i les tècniques d'organització de les dades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les necessitats d'informació de l'empresa per a la presa de decisions de màrqueting.

3.2 Identifica les dades que són processades i organitzats per un sistema d'informació de màrqueting.

3.3 Analitza les característiques d'idoneïtat que ha de tenir un sistema d'informació de màrqueting, la seva
grandària, finalitat i objectius, en funció de les necessitats d'informació de l'empresa o organització.

3.4 Classifica la informació en funció de la seva naturalesa, de l'origen o procedència de les dades i de la
disponibilitat dels mateixos.

3.5 Determina els subsistemes que integren un sistema d'informació de mercats, analitzant les funcions, tipus
de dades i objectius de cada un d'ells.

3.6 Classifica les dades segons la font d'informació de la que procedeixen.

3.7 Aplica tècniques adequades per al tractament i organització de les dades, a fi de transformar-los en
informació útil per a la presa de decisions de l'empresa o organització.

3.8 Utilitza eines informàtiques per a l'arxiu i incorporació de la informació a la base de dades de l'empresa,
per a la seva actualització permanent, de manera que pugui ser utilitzada de manera àgil i ràpida.
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3.9 Formula recomanacions de base per a la presa de decisions comercials.

 

Continguts

 

1. Prospeccions de mercats internacionals:

1.1 Justificació de la prospecció a realitzar: objectius i la segmentació de prospecció. La situació de solvència
(scoring).

1.2 Preparació de la prospecció: Identificació dels objectius i de les limitacions. Organització de la recerca
d'informació. Les ajudes disponibles.

1.3 Estructuració d'un pressupost de prospecció: pressupost de vendes provisionals i pressupost de despeses.
El pressupost com a eina de mesura d'eficàcia abans de la prospecció.

1.4 Elaboració del fitxer dels prospeccionats.

1.5 Gestió la prospecció: verificació de la informació.

1.6 La comunicació amb els prospeccionats: la prospecció amb i sense desplaçament.

 

2. Organització dels processos d'investigació:

2.1 Estudi de les necessitats i del comportament del consumidor.

2.2 El procés de compra del consumidor. Fases i variables que intervenen.

2.3 La investigació comercial. Concepte i finalitat.

2.4 Aplicacions de la investigació comercial.

2.5 El procés metodològic de la investigació comercial. Fases del procés.

2.6 Identificació i definició del problema o oportunitat a investigar.

2.7 Determinació dels objectius de la investigació.

2.8 Tipus investigació: estudis exploratoris, descriptius i experimentals.

2.9 Disseny i elaboració del pla de la investigació comercial.

2.10 Pressupost i costos de la investigació comercial.

2.11 Fonts d'informació: internes i externes, primàries i secundàries.

2.12 Mètodes i tècniques d'obtenció d'informació secundària.

2.13 Mètodes i tècniques d'obtenció d'informació primària.

2.14 Tècniques d'investigació qualitativa: entrevista en profunditat, dinàmica de grups, observació i d'altres.

2.15 Tècniques d'investigació quantitativa: enquestes, plafons (de consumidors, de detallistes i d'audiències),
observació i experimentació.

2.16 El qüestionari. Metodologia per al seu disseny.

2.17 Elements i estructura del qüestionari.

2.18 Conceptes bàsics de mostreig: població, univers, marc mostral, unitats mostrals i mostra.

2.19 Mostreigs aleatoris o probabilístics.

2.20 Mostreigs no probabilístics.

2.21 Errors mostrals i no mostrals.

2.22 Factors que influeixen en la grandària de la mostra. Error de mostreig i nivell de confiança.
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2.23 Càlcul de la grandària de la mostra.

2.24 Càlcul de l'error de mostreig.

2.25 Elaboració del pla de treball de camp. Fases del procés.

2.26 Determinació del temps i els recursos materials i humans necessaris per al treball de camp, en funció del
mitjà i tipus d'enquesta (entrevista telefònica assistida per ordinador, CATI, Computer Assisted Telephone
Interview; entrevista personal assistida per ordinador, PAPI, Paper and Pencil Interview; entrevista assistida
amb qüestionari en paper, CAPI, Computer Assisted Personal Interview; sistema administratiu d'enquestes en
línia: els entrevistats responen els qüestionaris mitjançant internet, CAWI, Computer-Assisted Web
Interviewing o Computer-Aided Web Interwiew; entrevista assistida per tauleta, TAWI, Tablet Assisted Web
Intering o Computer-Aided Web Interwiew).

2.27 Programació del treball de camp.

2.28 Organització del treball de camp.

2.29 Elaboració del full de ruta de cada entrevistador.

2.30 Interpretació del qüestionari per detectar possibles errors amb relació a l'estructura i connexió entre les
preguntes, i establiment de les oportunes mesures correctores de les desviacions.

2.31 Aspectes ètics de la investigació comercial. El codi CCI/ESOMAR.

2.32 Utilització de fonts d'informació i aplicació de sistemes d'obtenció de dades en llengua anglesa.

 

3. Configuració d'un sistema d'informació de màrqueting per a la presa de decisions comercials:

3.1 Subsistemes que integren el sistema d'informació de màrqueting.

3.2 Característiques del sistema d'informació de màrqueting.

3.2.1 Els objectius i els seus components.

3.2.2 Formes, dades i fonts.

3.2.3 La qualitat de la informació.

3.2.4 El valor de la informació.

3.3 Alimentació del sistema d'informació de màrqueting.

3.3.1 El procés de recerca de la informació.

3.3.2 L'organització comunicant.

3.3.3 El rol de la informàtica dins de la gestió del sistema d'informació de màrqueting.

3.4 Explotació del sistema d'informació de màrqueting.

3.4.1 Interrogatori del sistema d'informació de màrqueting: cercar la informació útil. El SQL (structured query
language).

3.4.2 Posada al dia i enriquiment del sistema d'informació de màrqueting.

3.4.3 Explotació del sistema d'informació de màrqueting: variables rellevants. Formulació d'hipòtesi i de
recomanacions.

 

UF 2: explotació de la prospecció

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació
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1. Explota les dades obtingudes en la prospecció i de la xarxa de col·laboradors, utilitzant indicadors i eines
informàtiques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix indicadors de mesura de l'acompliment de la prospecció.

1.2 Efectua el seguiment de la prospecció.

1.3 Analitza i avalua la prospecció efectuada.

1.4 Identifica els col·laboradors que poden aportar informació comercial.

1.5 Tracta la informació comercial obtinguda dels col·laboradors.

1.6 Constitueix una base de contactes adequada, tenint en compte la pluriculturalitat.

1.7 Administra i actualitza la base de contactes.

1.8 Dinamitza la cartera de clients.

 

2. Analitza i avalua les dades obtingudes a la investigació amb mitjans propis o externs, elaborant informes
amb l'objectiu de prendre decisions.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Tabula i representa gràficament les dades obtingudes en la investigació comercial, d'acord amb les
especificacions rebudes.

2.2 Calcula les mesures estadístiques bàsiques de tendència central, de dispersió de dades i les que
representen la forma de la distribució.

2.3 Aplica tècniques d'inferència estadística per extrapolar els resultats de la mostra a la totalitat de la
població, amb un determinat grau de confiança i un determinat nivell d'error mostral.

2.4 Aplica les mesures estadístiques bàsiques, per a l'obtenció d'informació del mercat com tendències de
mercat, quota de mercat o d'altres.

2.5 Compara els resultats estadístics obtinguts en un determinat estudi amb les hipòtesis prèviament
formulades en l'estudi.

2.6 Utilitza fulls de càlcul i altres aplicacions informàtiques per al tractament i anàlisi de les dades i el càlcul de
les mesures estadístiques.

2.7 Elabora informes comercials amb els resultats i conclusions obtingudes a l'estudi realitzat.

2.8 Presenta les dades i resultats de l'estudi convenientment organitzats en forma de taules estadístiques i
acompanyats de les representacions gràfiques més adequades.

2.9 Incorpora les dades i resultats de l'estudi a una base de dades en el format més adequat per a la seva
posterior actualització i per facilitar la consulta i recuperació de la informació amb rapidesa i precisió.

2.10 Presenta informes comercials en llengua anglesa.

 

Continguts

 

1. Explotació de les dades obtingudes en la prospecció i la xarxa de col·laboradors:

1.1 Seguiment de la prospecció.

1.1.1 Anàlisi global de les vendes.

1.1.2 Anàlisi estadístic.
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1.1.3 Indicadors d'acompliment.

1.2 Avaluació de la campanya de prospecció.

1.2.1 Mesures de l'eficàcia global: Ràtio de pertinença al fitxer. Ràtio de cost del contacte. Ràtio d'adquisició del
client.

1.2.2 Mesures de la productivitat dels mitjans de prospecció: Taxa de retorn (mailing). Productivitat dels
contactes (telèfon) i eficàcia d'un correu electrònic.

1.3 Manteniment dels contactes efectuats. Ampliació de la xarxa de contactes professionals.

1.4 Tipus de col·laboradors.

1.5 Criteris de tria dels col·laboradors.

1.6 Avaluació dels col·laboradors.

1.7 Informació bàsica sobre els col·laboradors.

1.8 Avaluació de les qualitats i competències dels col·laboradors.

1.9 Col·laboradors ètics.

 

2. Anàlisis i avaluació de les dades obtingudes a la investigació:

2.1 Organització i tabulació de dades. Representació gràfica de les dades.

2.2 Anàlisi monovariable i multivariable de dades.

2.3 Mesures de posició o tendència central (mitja, mitjana i moda).

2.4 Mesures de dispersió (variabilitat, desviació típica, recorreguts i rang).

2.5 Mesures de forma de la distribució (asimetria i curtosi).

2.6 Tècniques d'anàlisi probabilística. Estimació puntual i per intervals.

2.7 Contrast d'hipòtesi.

2.8 Tècniques d'inferència estadística.

2.9 Regressió lineal i correlació simple. Ajust de corbes. Nombres índexs.

2.10 Sèries temporals. Estimació de tendències.

2.11 Aplicacions informàtiques per al tractament i anàlisi de la informació: fulls de càlcul i bases de dades.

2.12 Elaboració d'informes comercials amb els resultats de l'anàlisi i les conclusions de la investigació i l'estudi
estadístic de les dades en les llengües oficials i amb anglès.

 

 

Mòdul professional 9: negociació internacional

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: contractació internacional. 33 hores

UF 2. estratègies de negociació internacional. 66 hores.
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UF 1: contractació internacional

Durada: 33 hores

 

Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta la normativa i els usos habituals que regulen la contractació internacional, analitzant-ne la
repercussió en les operacions de comerç internacional.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les fonts jurídiques que regulen la contractació internacional.

1.2 Reconeix el valor jurídic dels convenis internacionals, dels organismes internacionals i dels usos uniformes
en la contractació internacional.

1.3 Valora la importància d'utilitzar la llengua anglesa en la contractació internacional i les versions originals de
la normativa i usos uniformes internacionals.

1.4 Identifica la terminologia jurídica emprada i la normativa mercantil que regula els contractes internacionals
de compravenda.

1.5 Analitza les condicions i obligacions derivades de la utilització dels incoterms en les operacions de comerç
internacionals.

1.6 Identifica les parts i elements d'un contracte de compravenda internacional, diferenciant les clàusules
facultatives de les obligatòries.

1.7 Reconeix vies de resolució de conflictes derivats de les condicions dels contractes internacionals,
establertes en el dret internacional.

1.8 Valora els avantatges d'emprar les clàusules d'arbitratge o mediació internacional, entre d'altres, en la
resolució de conflictes de comerç internacional.

1.9 Analitza les característiques generals que regulen els concursos i licitacions internacionals.

 

2. Elabora contractes internacionals, incorporant els acords presos en els processos de negociació i aplicant-hi
la normativa, usos i costums internacionals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els models documentals utilitzats en la negociació d'operacions comercials internacionals.

2.2 Redacta les clàusules d'un precontracte d'una operació comercial internacional, aplicant la normativa de
contractació internacional.

2.3 Identifica els drets i obligacions derivats de la inclusió de l'incoterm acordat al contracte de compravenda
internacional.

2.4 Identifica els diferents tipus de contractes mercantils internacionals que s'utilitzen.

2.5 Caracteritza els models documentals que representen els contractes mercantils internacionals.

2.6 Confecciona el contracte adequat a l'operació comercial internacional.

2.7 Identifica les parts que componen els plecs de condicions i les ofertes comercials en els concursos i
licitacions internacionals.

2.8 Utilitza aplicacions informàtiques a la redacció de les clàusules tipus del contracte mercantil internacional.
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2.9 Interpreta contractes internacionals d'importació i d'exportació en llengua anglesa.

 

3. Planifica el desenvolupament i el procés de control dels acords contractuals internacionals, obtenint
informació dels agents que intervenen.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Organitza el procés de control de la força de vendes/distribuïdors/agents comercials, emprant sistemes de
comunicació i informació.

3.2 Identifica problemes, oportunitats i tendències del mercat.

3.3 Caracteritza els informes de clients, proveïdors, prescriptors, agents comercials i/o distribuïdors mitjançant
programes informàtics.

3.4 Elabora ràtios específics d'evolució i rendibilitat de les vendes, emprant programes informàtics específics.

3.5 Elabora plans d'actuació que indueixen a la motivació, perfeccionament i metodologia de la força de vendes
pròpia o de distribuïdors.

3.6 Estableix un programa de fidelització dels distribuïdors.

3.7 Defineix els mètodes rellevants de control en el desenvolupament i execució dels processos de
comercialització internacional.

3.8 Defineix el procés de control que caldrà que segueixin les comandes realitzades per clients i proveïdors
internacionals, emprant sistemes i programes informàtics.

3.9 Identifica les incidències més comuns que es puguin originar en els processos de compravenda
internacional.

 

Continguts

 

1. Interpretació de la normativa i usos habituals que regulen la contractació internacional:

1.1 El contracte internacional.

1.1.1 Llei aplicable.

1.1.2 Elecció de la llei aplicable.

1.1.3 Llei aplicable en defecte d'elecció.

1.1.4 Principis UNIDROIT als contractes internacionals.

1.1.5 Regles de la Cambra de Comerç Internacional. Versions en llengües oficials i en llengua anglesa.

1.1.6 Els incoterms: condicions i obligacions. Versions en llengües oficials i en llengua anglesa.

1.2 L'arbitratge i la mediació internacional.

1.3 Concursos i licitacions internacionals.

 

2. Elaboració de contractes internacionals:

2.1 El contracte de compravenda internacional.

2.1.1 Convenció de Viena de 1980.

2.1.2 Lex mercatoria internacional.

2.1.3 Aspectes a acordar en la negociació: quantitat, preu, descripció del producte i referència, terminis i
condicions de lliurament/recepció, terminis de pagament/cobrament, entre d'altres.
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2.2 Etapes del contracte de venda internacional.

2.2.1 L'oferta comercial.

2.2.2 Condicions generals d'una venda d'exportació.

2.2.3 L'acceptació.

2.2.4 Clàusules del contracte.

2.2.2.4.1 Clàusules de caràcter econòmic: preu, productes, modalitat de transport i condicions de lliurament.

2.2.4.2 Clàusules de caràcter jurídic: objecte del contracte, parts contractants, transferència de la propietat,
clàusules de compromís, clàusules penals, clàusules resolutòries, clàusules exoneratòries, clàusula de
salvaguarda, entrada en vigor del contracte, llei, jurisdicció competent, idioma del contracte.

2.3 Els contractes d'intermediació comercial.

2.3.1 El contracte de comissió o representació.

2.3.2 El contracte de mediació o corretatge.

2.3.3 El contracte d'agència. Clàusules: parts, objecte, data d'entrada en vigor, finalització del contracte,
remuneració de l'agent, sanció per no execució i tractament dels litigis, obligacions del principal, obligacions de
l'agent, clàusula Ducroire, entre d'altres.

2.4 Els contractes de distribució comercial.

2.4.1 El contracte de distribució o concessió.

2.4.2 El contracte de franquícia.

2.5 Els contractes de transferència de tecnologia.

2.5.1 Acords de llicència de patent.

2.5.2 Acords de llicència de saber fer (know-how).

2.6 Els contractes de joint-venture o d'empresa conjunta.

2.7 Els contractes informàtics internacionals.

2.8 Els contractes de subministrament.

2.9 Els contractes de prestacions de serveis i resultat.

2.10 Contractació mitjançant concursos o licitacions internacionals.

2.11 Vies de prevenció de conflictes: L'arbitratge internacional.

2.12 Aplicació de la llengua anglesa en la interpretació i formalització de contractes.

 

3. Planificació del desenvolupament i control dels acords contractuals internacionals:

3.1 Organització d'operacions de compravenda internacional.

3.1.1 La gestió de l'equip comercial.

3.1.1.1 La composició de l'equip de vendes d'exportació.

3.1.1.2 La retribució dels venedors a l'estranger.

3.1.1.3 El control de l'equip de vendes.

3.1.1.4 El sistema de recompenses i de sancions de l'equip de vendes.

3.1.2 Accions dirigides als distribuïdors.

3.1.2.1 La diversitat dels distribuïdors: importador, detallista independent i punt de venda pertanyent a una
central de compra, entre d'altres.
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3.1.2.2 Programes de fidelització dels distribuïdors.

3.1.3 El desenvolupament de les relacions amb els representants locals.

3.1.3.1 Comissionistes. Concessionaris. Franquícies.

3.1.4 Tècniques de motivació, perfeccionament i temporització de la xarxa de vendes.

3.2 Seguiment de les compres.

3.2.1 Ràtios de control de les operacions i seguiment al llarg del temps.

3.2.2 Anàlisi gràfica del seguiment de les compres: gràfic radial o d'aranya o de radar (Spidergraph).

3.3 Control de qualitat d'operacions internacionals.

 

UF 2. estratègies de negociació internacional

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona els proveïdors potencials, utilitzant les fonts d'informació disponibles i analitzant les seves
condicions comercials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Utilitza les tècniques adequades de recerca i selecció de proveïdors internacionals.

1.2 Identifica els principals riscos interns i externs en les operacions comercials internacionals, atenent a la
rendibilitat i seguretat de l'actuació comercial.

1.3 Identifica els termes i les condicions comercials que han de complir els proveïdors internacionals.

1.4 Selecciona proveïdors, en funció dels objectius marcats per l'organització.

1.5 Confecciona fitxers mestres de proveïdors internacionals, en suport informàtic.

1.6 Elabora informes de la selecció de proveïdors internacionals en suports informàtics.

1.7 Actualitza les bases de dades i els fitxers de proveïdors de forma periòdica, segons els procediments basats
en la seguretat i la confidencialitat.

 

2. Estableix processos de comunicació amb clients i proveïdors internacionals segons els protocols empresarials
i costums del país, emprant els mitjans i sistemes adequats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Reconeix les tècniques més emprades en les relacions de comunicació internacional.

2.2 Identifica les principals normes de comunicació verbal i no verbal de les diverses cultures.

2.3 Planifica les fases d'una entrevista personal amb finalitats comercials en el context internacional.

2.4 Elabora documents escrits basats en propostes d'informació per part d'un client, agent o proveïdor en el
que s'observi el tractament més adequat al país.

2.5 Utilitza tècniques adequades a cada situació i a l'interlocutor, per a realitzar converses telefòniques,
videoconferències, reunions i/o comunicacions escrites amb un client, agent o proveïdor.

2.6 Elabora documents amb els punts clau que cal tractar a una reunió amb un client, agent o proveïdor.
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2.7 Utilitza suports informàtics o de noves tecnologies per a l'elaboració i transmissió de documents comercials
derivats de comunicacions entre les parts.

2.8 Identifica les diferències culturals i efectua una aproximació a la cultura nacional de l'altra part.

2.9 Identifica les normes de protocol internacional com a eina per a l'aproximació entre les parts.

2.10 Utilitza les normes de protocol pel desenvolupament de les negociacions internacionals.

2.11 Empra les noves tecnologies de la informació i comunicació en els processos de comunicació amb
operadors internacionals.

2.12 Empra la llengua anglesa en comunicacions escrites i orals.

 

3. Dissenya el procés de negociació amb clients i/o proveïdors, proposant els termes més avantatjosos per a
l'organització.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els factors essencials que conformen l'oferta i demanda de productes i/o la prestació de serveis
en operacions internacionals.

3.2 Programa les diferents etapes del procés de negociació en operacions internacionals.

3.3 Utilitza les principals tècniques de negociació internacional en les operacions internacionals.

3.4 Utilitza la terminologia comercial habitual en l'àmbit internacional en les operacions internacionals.

3.5 Coneix les característiques més rellevants de les negociacions de diferents cultures.

3.6 Elabora un pla per iniciar negociacions en el qual es tingui en compte la idiosincràsia, normes, protocols i
costums del país del client i/o proveïdor.

3.7 Defineix els principals paràmetres i els límits màxims i mínims que configuren una oferta presentada a
clients internacionals.

3.8 Realitza informes que recullen els acords de la negociació, emprant programes i mitjans informàtics.

 

Continguts

 

1. Selecció de proveïdors potencials:

1.1 La funció de les compres.

1.1.1 Les especificitats de la funció de les compres.

1.1.2 Tipus de compres: la segmentació de les compres. El portafolis de compres: Avaluació del risc i del
benefici. Les estratègies de compres.

1.1.3 El procés de les compres.

1.1.4 Organització de les compres.

1.2 Les compres internacionals.

1.2.1 La internacionalització de les compres: l'aprovisionament a l'estranger. El global sourcing. Els riscos de
les compres internacionals. Els circuits i xarxes de vendes L'aproximació tradicional. El proveïment electrònic
(e-procurement). Els mercats electrònics. Les limitacions logístiques, duaneres i financeres.

1.2.2 La recerca de proveïdors potencials: quadern de càrregues tècniques i funcionals. Identificació dels
proveïdors potencials: Fonts d'informació. Preselecció del proveïdor. Contacte amb el proveïdor: Request for
quote.

1.2.3 Els criteris de selecció. Anàlisi gràfica dels proveïdors seleccionats: gràfic radial o d'aranya o de radar
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(Spidergraph)

 

2. Establir el procés de comunicació en les relacions internacionals:

2.1 Fonts d'informació sobre comerç internacional.

2.2 Mitjans i sistemes de comunicació internacional.

2.3 La comunicació interpersonal.

2.3.1 Els actors de la relació.

2.3.2 Els problemes de la comunicació.

2.3.3 Estratègies relacionals.

2.3.4 La interculturalitat dins de la comunicació.

2.4 La comunicació verbal i no verbal, en un context d'interculturalitat.

2.5 El coneixement d'un mateix i dels altres.

2.6 Les competències relacionals.

2.6.1 L'assertivitat.

2.6.2 L'escolta activa.

2.6.3 L'argumentació.

2.6.4 Les regles de la convivència.

2.6.5 L'aparença física com element de comunicació.

2.6.6 La capacitat de generar estrès.

2.6.7 Les competències relacionals interculturals.

2.7 L'entrevista.

2.7.1 La realització de l'entrevista telefònica o videoconferència.

2.7.2 Condicions d'èxit.

2.7.3 Guia d'entrevista telefònica i videoconferència.

2.8 Protocol internacional.

2.8.1 La dimensió cultural i l'aproximació a la cultura del país: cultura i competència intercultural.
Reconeixement i respecte a les diferències culturals. Salutacions i presentacions. Noms i títols. Intercanvi de
targetes. Costums a taula. Propines. Colors i formes. Gestos. Regals.

2.8.2 Els models interculturals: etnocentrisme i percepció social intercultural. Els principals models
interculturals.

2.8.3 Desenvolupament de les competències interculturals: les subtileses de la llengua. Els comportaments
individuals i socials. L'equip multicultural.

2.9 Utilització de les tecnologies de la informació i comunicació amb operadors internacionals.

2.10 Aplicació de la llengua anglesa a les comunicacions orals i escrites amb clients i proveïdors internacionals.

 

3. Disseny del procés de negociació amb clients i/o proveïdors internacionals:

3.1 Preparació de la negociació internacional.

3.2 Marge de la negociació.

3.3 Desenvolupament de la negociació internacional.
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3.4 Etapes del procés de negociació.

3.5 La compra internacional.

3.5.1 Avaluació de les ofertes dels proveïdors: la comparació de les ofertes. L'avaluació dels proveïdors.

3.5.2 La preparació de la negociació: la negociació cara a cara. Les subhastes inverses.

3.6 Consolidació de la negociació internacional.

3.7 Tècniques de negociació internacional.

3.8 Estils nacionals de negociació comercial en diferents països: anglosaxó, francès, alemany, nipó, xinès,
nord-americà, hispanoamericà i àrab, entre altres.

3.9 Factors d'èxit en una negociació internacional.

3.10 Utilització d'aplicacions informàtiques per al procés de negociació.

3.11 Utilització de programes de presentacions gràfiques per al procés de negociació.

 

 

Mòdul professional 10: comerç digital internacional

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: eines pel comerç digital internacional. 45 hores

UF 2: el pla de màrqueting digital internacional. 21 hores

 

UF 1: eines per al comerç digital internacional

Durada: 45 hores

 

Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1.Realiza les tasques bàsiques necessàries per utilitzar la xarxa Internet, enfocant-ne l'ús com un canal de
promoció internacional de l'empresa.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els conceptes essencials de funcionament i ús de la xarxa a nivell internacional.

1.2 Avalua els diferents sistemes de connexió a la xarxa.

1.2 Configura l'accés al sistema informàtic a la xarxa.

1.3 Comprova les característiques pròpies de les intranets i les extranets.

1.4 Utilitza els principals programes navegadors nacionals i internacionals per moure's per la xarxa.

1.5 Realitza cerques selectives d'informació mitjançant aplicacions especifiques.

1.6 Utilitza cercadors nacionals i internacionals especialitzats per temes i altres aplicacions de recerca
avançada.
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2. Gestiona diversos serveis i protocols d'Internet, manejant programes de correu electrònic i de transferència
d'arxius, entre d'altres.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els elements que configuren el correu electrònic.

2.2 Utilitza el correu electrònic directament des de la web.

2.3 Utilitza programes de client de correu electrònic per gestionar la tramesa i la recepció de missatges.

2.4 Identifica el protocol de la xarxa per a la transferència d'arxius (FTP) des d'un equip client a un servidor.

2.5 Comparteix arxius a través d'una xarxa d'ordinadors entre iguals (peer-to-peer, P2P).

2.6 Descarrega programari gratuït amb i sense limitacions de temps d'ús.

2.7 Realitza descàrregues de vídeos i música, entre d'altres.

 

3. Determina l'estratègia que s'ha de seguir en les interrelacions amb altres usuaris de la xarxa, utilitzant
programes específics, fòrums internacionals de comunicació i xarxes socials.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Utilitza programes web per a mantenir ciber-xerrades de text.

3.2 Utilitza programes de missatgeria instantània.

3.3 Estableix contactes, utilitzant només so o so i imatge, amb altres usuaris de la xarxa a través de fòrums
internacionals de debat i opinió.

3.4 Estableix contactes internacionals sobre temes concrets a través de blogs temàtics de contingut
professional.

3.5 Realitza comunicacions, publicitat i vendes amb usuaris internacionals de la xarxa a través de xarxes
socials.

3.6 Genera continguts audiovisuals i fotogràfics de l'activitat, productes i processos comercials.

3.7 Utilitza la llengua anglesa en les comunicacions internacionals.

 

4. Defineix la política de comerç electrònic de l'empresa, establint-ne les accions necessàries per efectuar
vendes internacionals en línia i utilitzant la llengua anglesa.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Estableix els paràmetres necessaris per crear o adaptar un negoci en línia internacional.

4.2 Determina accions de captació de clients internacionals, enfocades al comerç electrònic internacional.

4.3 Reconeix els models de negoci existents a la xarxa.

4.4 Dissenya una botiga virtual d'àmbit internacional.

4.5 Planifica la gestió de les comandes rebudes i tot el procés logístic.

4.6 Identifica els aspectes jurídics i de protecció de dades en el comerç electrònic internacional.

4.7 Estableix els mitjans de pagament internacionals que s'utilitzaran.

4.8 Selecciona els sistemes de seguretat que garanteixin la privacitat i invulnerabilitat de les operacions.
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4.9 Identifica els diferents tipus de negocis electrònics existents.

 

5. Realitza la facturació electrònica i altres tasques administratives pròpies del comerç internacional, de forma
telemàtica, utilitzant en cada cas el programari específic i la llengua anglesa quan sigui necessari.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica els formats electrònics de factura (EDIFACT, XML, pdf, html, doc, xls, gif, jpeg o txt, entre
d'altres).

5.2 Estableix la transmissió telemàtica entre ordinadors.

5.3 Garanteix la integritat i autenticitat de les transmissions telemàtiques a través d'una signatura electrònica
reconeguda.

5.4 Utilitza aplicacions especifiques d'emissió de factures electròniques.

5.5 Efectua tasques administrativa en línia amb organismes públics i privats, d'àmbit nacional i internacional.

5.6 Identifica els programes perjudicials per a la seguretat i integritat de les dades emmagatzemades en els
equips informàtics.

5.7 Implementa les barreres de seguretat necessàries per salvaguardar la informació emmagatzemada.

 

Continguts

 

1. Realització de les tasques bàsiques necessàries per utilitzar la xarxa Internet:

1.1 La xarxa internet, el seu origen i evolució.

1.2 Funcionament: servidors i clients, el protocol TCP/IP, la World Wide Web i els dominis de la xarxa.

1.3 Proveïdors de serveis. Vies de connexió a Internet. Connexions mòbils.

1.4 Configuració d'accés.

1.5 Les intranets i les extranets.

1.6 Què és un navegador i el seu funcionament: navegadors més utilitzats.

1.7 Recerca d'informació nacional i internacional a la xarxa.

1.8 Els cercadors: motors de cerca i índexs, cercadors temàtics, multicercadors i metacercadors.

1.9 Conceptes bàsics de recerca amb operadors, sintaxis especials de recerca, l'opció de recerca avançada, els
serveis addicionals i les eines especifiques.

 

2. Gestió de diversos serveis i protocols d'Internet:

2.1 Correu electrònic. Què és i com funciona.

2.2 El correu web: creació d'un compte. Les funcions bàsiques de llegir, respondre i enviar.

2.3 Respostes automàtiques de correu electrònic.

2.4 El correu no desitjat.

2.5 Correu POP3: què és i la seva utilització.

2.6 Gestió de la tramesa, recepció i manteniment de correu POP3.

2.7 Transferència d'arxius: què és i la seva utilització.
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2.8 Servidors FTP: aplicacions.

2.9 Xarxes P2P (peer-to-peer): Aplicacions.

2.10 Descàrregues: musicals, vídeos i programari.

2.11Programari lliure (freeware) i programari de prova (shareware).

 

3. Estratègia d'interrelacions amb altres usuaris de la xarxa:

3.1 Connexions telefòniques de veu i vídeo.

3.2 Els grups de conversa o xat: programes IRC i programes web-xat.

3.3 Servei de missatgeria instantània.

3.4 Videoconferència.

3.5 Els fòrums internacionals. Llegir i escriure en un fòrum.

3.6 Els grups de discussió internacionals.

3.7 Xarxes socials internacionals.

3.8 Weblogs, blogs o bitàcoles.

3.9 Xarxes socials internacionals per a empreses (social media).

3.10 El rol del community manager.

3.11 Afegir elements a una pàgina d'una xarxa social internacional.

3.12 Utilitzar elements fotogràfics i audiovisuals en una pàgina d'una xarxa social internacional.

3.13 Blogs externs i RSS.

3.14 Com cercar un grup d'una comunitat internacional virtual o xarxa social internacional interessant.

3.15 Crear una xarxa de contactes internacionals influents.

3.16 Comprar i vendre en xarxes socials internacionals.

3.17 Utilització de la llengua anglesa als fòrums internacionals de comunicació i xarxes socials.

 

4. Definició de la política de comerç electrònic internacional de l'empresa:

4.1 Idea i disseny d'una botiga virtual internacional.

4.2 Models de negoci digital: portals horitzontals, B2B i B2C, entre d'altres.

4.3 Selecció i registre de domini.

4.4 Aparador web. Catàleg electrònic.

4.5 Control logístic de les mercaderies venudes en línia.

4.6 La reclamació com a instrument de fidelització del client.

4.7 La importància financera de la reclamació.

4.8 Mitjans internacionals de pagament electrònic.

4.9 Períodes de reflexió i cancel·lacions.

4.10 Criptografia: clau simètrica, clavi asimètrica i xifrat de clau única.

4.11 Signatura.

4.12 Certificats digitals.
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4.13 Encriptació.

4.14 Negocis electrònics: botiga electrònica (e-shop), correu electrònic (e-mail), proveïment electrònic (e-
procurement), mercat web (e-marketplace) i subhasta electrònica (e-auction), entre d'altres.

4.15 Parcs empresarials virtuals.

4.16 Utilització de la llengua anglesa en el context del comerç electrònic internacional.

 

5. Realització de la facturació electrònica i altres tasques administratives pròpies del comerç internacional, de
forma telemàtica:

5.1 Factura electrònica: Aspectes generals, condicions per a la seva utilització i normativa legal.

5.2 Seguretat: signatura electrònica reconeguda.

5.3 Programes de facturació electrònica.

5.4 Relació amb altres empreses i organismes públics: banca electrònica, tràmits amb la Seguretat Social,
ministeris amb atribucions en comerç internacional i pàgines dels serveis d'hisenda sobre duanes, entre
d'altres.

5.5 Institucions relacionades amb el comerç internacional i l'obtenció de documentació necessària per a la
compra venda internacional: organismes de les administracions estatals, autonòmiques i de la Unió Europea,
Cambres de comerç, entitats de verificació, entre d'altres.

5.6 Seguretat a Internet: correu brossa (spam), virus informàtics, programari espia (spyware), pesca
(phishing).

5.7 Els programes antivirus, tallafocs i antiespies.

5.8 Navegació segura: les galetes (cookies).

5.9 Utilització de la llengua anglesa a les aplicacions de facturació electrònica del comerç internacional.

 

UF 2: el pla de màrqueting digital internacional

Durada: 21 hores

 

Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya el pla estratègic de màrqueting digital internacional de l'empresa a Internet, realitzant la diagnosi i
analitzant-ne el mercat.

 

Criteris d'avaluació

1.1. Analitza la situació en els mercats digitals internacionals del consumidor, el sector i la competència
internacional de l'empresa.

1.2. Defineix els objectius comercials de l'empresa a la xarxa: motivacions de l'empresa, mercats i públics
objectius.

1.3. Analitza i estudia la presència digital actual: objectius, estructura, contingut, programació i posicionament
a cercadors.

1.4. Defineix el disseny de la presència digital, en base a l'anàlisi prèvia es realitza la definició i reestructuració
de la presència digital enfocada als mercats i públics objectius internacionals seleccionats.

1.5. Avalua els desafiaments del màrqueting electrònic internacional: la confiança en els mitjans de pagament,
els problemes logístics i la seguretat.
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2. Dissenya un pla d'acció de màrqueting digital internacional a Internet en llengua anglesa, atraient visites de
potencials clients i convertint-les en negoci.

 

Criteris d'avaluació

2.1. Determina els processos de posicionament i màrqueting en línia internacional, aplicant les tècniques de
captació i de màrqueting relacional.

2.2. Utilitza vies de posicionament a cercadors, efectuant publicitat i promoció a cercadors, dispositius mòbils i
altres eines de promoció en línia, entre d'altres per atraure i incrementar el nombre de visites.

2.2. Defineix les eines d'usabilitat i persuasió per convertir les visites en contactes i finalment en possibles
clients.

2.3. Aplica tècniques per convertir clients en vendes, i efectua el control i seguiment.

2.4. Gestiona i fidelitza els clients internacionals, utilitzant eines de comunicació com newsletters, creació de
comunitats, i entre d'altres.

2.5. Analitza el resultat de les accions de màrqueting digital internacional, mitjançant estadístiques.

 

Continguts

 

1. Disseny del pla estratègic de màrqueting digital internacional de l'empresa a Internet, mitjançant l'anàlisi del
mercat:

1.1 Característiques especifiques del client en línia internacional. Diagnosi.

1.2 Promoció en línia i fora de línia (online i offline) de la web exportadora.

1.3 Definició de l'estratègia digital internacional de l'empresa.

1.3.1 Establiment de l'objectiu del projecte de l'empresa a Internet.

1.3.2 Identificació de com són els usuaris.

1.3.3 Establiment del públic objectiu al qual es vol arribar.

1.3.4 Definició de com volem que el públic objectiu localitzi l'empresa a Internet.

1.3.5 Identificació de qui, on i com és la competència.

1.3.6 Identificació de què es vol comunicar.

1.4 Identificació de les necessitats.

1.4.1 Aplicació web.

1.4.2 Botiga en línia.

1.4.3 Microlloc web (microsite).

1.4.4 Blog.

1.4.5 Aplicació a xarxes socials.

1.4.6 Aplicacions mòbils, entre d'altres

1.5 Estudi funcional i de continguts: definició de l'estructura dels continguts i les funcionalitats.

1.6 Desenvolupament: anàlisi i elecció de la tecnologia.

1.7 Disseny: elecció dels elements gràfics.

1.8 Seguretat i confiança dels mitjans de pagament a Internet.

1.9 Problemes logístics en el màrqueting electrònic internacional.
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2. Definició d'un pla d'acció de màrqueting digital internacional a Internet, atraient visites de potencials clients i
convertir-les en negoci:

2.1 Disseny del pla d'acció de màrqueting digital internacional a Internet.

2.2 Eines de posicionament en cercadors internacionals: màrqueting de correu electrònic, Search Engine
Marketing (SEM), Serch Engine Optimization (SEO) i campanyes en pàgines afins.

2.3 Polítiques de captació: procés de creació d'una marca.

2.4 Màrqueting internacional d'afiliació. El programa d'acollida. La llista de correu (mailing). La revista de client,
flux RSS, newsletter. El telèfon. Les targetes de fidelització. Els programes de fidelització multimarca. Els clubs
de clients. La participació en esdeveniments. Programes de fidelització a Internet. Programes de fidelització
multipartenariat. Els serveis associats de valor afegit.

2.5 Màrqueting relacional i gestió de la relació amb els clients (CRM).

2.6 La reputació online.

2.7 Cross màrqueting.

2.8 Màrqueting viral.

2.9 Màrqueting personalitzat (one-to-one): La personalització. La clientalització. El servei client-servei al
consumidor. El servei post-venda. Els programes CRM.

2.10 Màrqueting de correu electrònic.

2.11 Aplicacions del màrqueting mòbil i TDT, entre d'altres: Codis Quick Response (codis QR), aplicacions de
geolocalització, ús comercial de la realitat augmentada, entre d'altres.

2.12 Internet TV, videoblogs i web TV, entre d'altres.

2.13 Anàlisi d'estadístiques i mesurament de resultats.

2.14 Tècniques de mesura de la satisfacció dels clients: L'entrevista cara a cara. Els sondejos puntuals. Els
baròmetres de satisfacció. Els blogs, fòrums, xats.

2.15 Aplicació de la llengua anglesa en el pla de màrqueting digital internacional.

 

 

Mòdul professional 11: anglès

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anglès tècnic. 132 hores

 

UF 1: anglès tècnic

Durada: 132 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació
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1. Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb l'àmbit del comerç internacional continguda
en tot tipus de discursos orals emesos per qualsevol mitjà de comunicació en llengua estàndard, interpretant
amb precisió el contingut del missatge.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica la idea principal del missatge.

1.2 Reconeix la finalitat de missatges auditius pronunciats en llengua estàndard identificant l'estat d'ànim i el
to del parlant.

1.3 Extreu informació d'enregistraments en llengua estàndard relacionades amb la vida professional i
quotidiana en l'àmbit del comerç internacional.

1.4 Identifica els punts de vista i les actituds del parlant.

1.5 Identifica les idees principals de declaracions i missatges sobre temes concrets i abstractes relacionats amb
l'àmbit del comerç internacional, en llengua estàndard i amb un ritme normal.

1.6 Comprèn amb tot detall el que se li diu en llengua estàndard, fins i tot en un ambient amb soroll de fons.

1.7 Extreu les idees principals de conferències, xerrades i informes, i altres presentacions professionals
relacionades amb l'àmbit del comerç internacional.

1.8 Pren consciència de la importància de comprendre globalment un missatge, sense entendre tots i cadascun
dels elements del mateix.

 

2. Interpreta informació professional continguda en textos escrits complexos relacionats amb l'àmbit del
comerç internacional, analitzant de forma comprensiva els seus continguts.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Llegeix amb un alt grau d'independència, adaptant l'estil i la velocitat de la lectura a diferents textos i
finalitats.

2.2 Interpreta, amb detall, textos extensos i de relativa complexitat, relacionats amb l'àmbit del comerç
internacional.

2.3 Relaciona el text amb l'àmbit del sector professional al que es refereix.

2.4 Identifica amb rapidesa el contingut i la importància de notícies, articles i informes sobre temes
professionals de l'àmbit del comerç internacional i decideix si és oportú una anàlisi més profunda.

2.5 Realitza traduccions de textos complexos de l'àmbit del comerç internacional utilitzant material de suport si
s'escau.

2.6 Interpreta missatges tècnics rebuts a través de mitjans diversos: correu postal, fax, correu electrònic,
entre d'altres.

2.7 Interpreta instruccions extenses i complexes, relacionats amb l'àmbit professional.

2.8 Selecciona materials de consulta i diccionaris tècnics, i utilitza suports de traducció tècnics i les eines de
traducció assistida o automatitzada de textos.

 

3. Emet missatges orals clars i ben estructurats habituals en el comerç internacional, analitzant el contingut de
la situació i adaptant-se al registre lingüístic de l'interlocutor.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els registres utilitzats per a l'emissió del missatge.

3.2 S'expressa amb fluïdesa, precisió i eficàcia sobre una àmplia sèrie de temes professionals o quotidians,
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marcant amb claredat la relació entre les idees.

3.3 Comunica espontàniament, adoptant un nivell de formalitat adequat a les circumstàncies.

3.4 Utilitza normes de protocol en presentacions formals i informals.

3.5 Utilitza correctament la terminologia tècnica relacionada amb el comerç internacional utilitzada
habitualment en el desenvolupament de la seva professió.

3.6 Expressa i defensa punts de vista amb claredat, proporcionant explicacions i arguments adequats.

3.7 Descriu i seqüència un procés de treball de la seva competència.

3.8 Argumenta amb detall, l'elecció d'una determinada opció o procediment de treball escollit.

3.9 Sol·licita la reformulació del discurs o part del mateix quan es consideri necessari.

3.10 Aplica fórmules d'interacció adients en situacions professionals estàndard.

 

4. Elabora documents i informes propis de l'àmbit professional o de la vida quotidiana, utilitzant els registres
adequats a cada situació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Redacta textos clars i detallats sobre una varietat de temes relacionats amb l'àmbit professional,
sintetitzant i avaluant informació i arguments procedents de diverses fonts.

4.2 Organitza la informació amb correcció, precisió, coherència i cohesió, sol·licitant i/o facilitant informació de
tipus general o detallada.

4.3 Redacta informes relacionats amb l'àmbit professional, destacant els aspectes significatius i oferint detalls
rellevants que serveixin de suport.

4.4 Emplena la documentació específica de l'àmbit professional.

4.5 Aplica les fórmules establertes i el vocabulari específic per omplir documentació habitual en el comerç
internacional.

4.6 Resumeix articles, notícies o informacions de l'àmbit professional, utilitzant un vocabulari ampli per evitar la
repetició freqüent.

4.7 Extreu la informació essencial de manuals normativa i legislació o altres documents escrits habituals en
l'àmbit del comerç internacional.

4.8 Utilitza les fórmules de cortesia pròpies del document a elaborar.

 

5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, seguint les convencions
internacionals.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Defineix els trets més significatius dels costums i usos del sector professional en l'ús de la llengua
estrangera.

5.2 Descriu els protocols i normes de relació social propis del país on s'utilitza la llengua estrangera.

5.3 Identifica els valors i creences pròpies de la comunitat on s'utilitza la llengua estrangera.

5.4 Identifica els aspectes socioprofessionals propis del sector en qualsevol tipus de text i/o conversa.

5.5 Aplica els protocols i normes de relació social propis del país on s'utilitza la llengua estrangera.

5.6 Reconeix els marcadors lingüístics de la procedència regional.
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Continguts

 

1. Comprensió de missatges orals:

1.1 Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Missatges directes, telefònics,
radiofònics, gravats.

1.2 Terminologia específica de l'àmbit del comerç internacional.

1.3 Idees principals i secundàries.

1.4 Diferents accents de llengua oral.

 

2. Interpretació de missatges escrits:

2.1 Comprensió de missatges, textos, legislació i/o normativa, manuals tècnics, instruccions, i articles
professionals i quotidians.

2.2 Suports convencionals: correu postal, fax, burofax, entre d'altres, i suports telemàtics: correu electrònic,
telefonia mòbil, agenda electrònica, entre d'altres.

2.3 Terminologia específica de l'àmbit del comerç internacional.

 

3. Producció de missatges orals:

3.1 Registres utilitzats en l'emissió de missatges orals. Terminologia específica de l'àmbit del comerç
internacional.

3.2 Manteniment i seguiment del discurs oral: utilització del torn de paraula, manteniment i cessió. Suport,
demostració de comprensió, petició d'aclariment, i altres.

3.3 Expressió fònica, entonació i ritme.

3.4 Entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació.

3.5 Marcadors lingüístics de protocol en l'àmbit professional i social, normes de cortesia i diferències de
registre.

 

4. Emissió de textos escrits:

4.1 Emplena documents professionals del sector i de la vida quotidiana.

4.2 Elaboració de textos professionals del sector i de la vida quotidiana.

4.3 Adequació del text al context comunicatiu.

4.4 Registres.

4.5 Selecció lèxica, selecció d'estructures sintàctiques i selecció de contingut rellevant.

4.6. Coherència en el desenvolupament del text.

 

5. Coherència textual:

5.1 Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països on s'utilitza la llengua
anglesa.

5.2 Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions administratives i comercials
internacionals.

5.3 Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament socioprofessional per
tal de projectar una bona imatge de l'empresa.
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5.4 Reconeixement de la llengua estrangera per aprofundir en coneixements que resultin d'interès al llarg de la
vida personal i professional.

5.5 Ús de registres adequats segons el context de la comunicació, l'interlocutor i la intenció dels interlocutors.

 

 

Mòdul professional 12: segona llengua estrangera

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: segona llengua estrangera. 132 hores

 

UF 1: segona llengua estrangera

Durada: 132 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb l'àmbit del comerç internacional continguda
en discursos orals clars i bàsics emesos en llengua estàndard, identificant el contingut global del missatge.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Situa el missatge en el seu context professional.

1.2 Capta la idea principal del missatge.

1.3 Comprèn la informació específica del missatge.

1.4 Identifica l'actitud i la intenció del interlocutor.

1.5 Extreu les idees principals d'un missatge emesos per un mitjà de comunicació.

1.6 Identifica el fil argumental d'una de situacions comunicatives enregistrades i/o visionades.

1.7 Determina els rols que apareixen en situacions comunicatives enregistrades i/o visionades.

 

2. Interpreta informació professional continguda en textos escrits bàsics relacionats amb l'àmbit del comerç
internacional, analitzant de forma comprensiva els seus continguts.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Llegeix de forma comprensiva textos específics de comerç internacional.

2.2 Identifica amb precisió la terminologia utilitzada.

2.3 Extreu informació rellevant d'un text relatiu a l'àmbit del comerç internacional.

2.4 Realitza traduccions directes i inverses de textos bàsics utilitzant material de suport, si escau.

2.5 Interpreta missatges tècnics rebuts a través de mitjans diversos: correu postal, fax, correu electrònic,
entre d'altres.
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2.6. Interpreta instruccions extenses i complexes, relacionats amb l'àmbit professional.

2.7. Relaciona textos amb l'àmbit del comerç internacional.

2.8. Selecciona materials de consulta i diccionaris tècnics, i utilitza suports de traducció tècnics i les eines de
traducció assistida o automatitzada de textos.

 

3. Emet missatges orals bàsics, clars i ben estructurats habituals en el comerç internacional, utilitzant els
registres adequats a cada situació.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Es comunica utilitzant fórmules bàsiques, nexes d'unió i estratègies d'interacció.

3.2 Utilitza correctament la terminologia de la professió.

3.3 Descriu amb una certa fluïdesa l'entorn professional del comerç internacional.

3.4 Seqüencia les funcions i activitats més habituals pròpies de l'àmbit del comerç internacional.

3.5 Fa presentacions, de forma clara, breus i preparades sobre un tema de l'àmbit del comerç internacional.

3.6 Utilitza normes de protocol en presentacions adaptades al seu nivell.

3.7 Respon a preguntes breus relacionades amb l'àmbit professional.

3.8 Intercanvia amb una certa fluïdesa informació específica.

 

4. Elabora documents i informes bàsics en llengua estàndard relacionats amb l'àmbit professional o la vida
quotidiana, utilitzant els registres adequats a cada situació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Completa informació bàsica en els documents professionals més habituals.

4.2 Confecciona sol·licituds d'ocupació a partir d'ofertes de treball donades.

4.3 Redacta un currículum vitae.

4.4 Elabora informes amb objectius específics de comunicació de l'àmbit professional.

4.5 Redacta cartes comercials a partir d'instruccions detallades i models donats.

4.6 Omple documentació habitual en el comerç internacional a partir d'informació donada.

4.7 Resumeix les idees principals d'informacions donades, utilitzant els seus propis recursos lingüístics.

4.8 Organitza la informació de manera coherent i cohesionada.

4.9 Utilitza les formes de cortesia pròpies del document a elaborar.

 

5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, seguint les convencions
internacionals.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Defineix els trets més significatius dels costums i usos del sector professional en l'ús de la llengua
estrangera.

5.2 Descriu els protocols i normes de relació social propis del país on s'utilitza la llengua estrangera.
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5.3 Identifica els valors i creences pròpies de la comunitat on s'utilitza la llengua estrangera.

5.4 Identifica els aspectes socioprofessionals propis del sector en qualsevol tipus de text i/o conversa.

5.5 Aplica els protocols i normes de relació social propis del país on s'utilitza la llengua estrangera.

 

Continguts

 

1. Comprensió de missatges orals:

1.1 Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Missatges directes, telefònics,
radiofònics, gravats.

1.2 Terminologia específica de l'àmbit del comerç internacional.

1.3 Idees principals i secundàries.

1.4 Diferents accents de llengua oral.

 

2. Interpretació de missatges escrits:

2.1 Comprensió de missatges, textos, articles professionals i quotidians de l'àmbit del comerç internacional.

2.2 Suports convencionals: correu postal, fax, burofax, entre d'altres, i suports telemàtics: correu electrònic,
telefonia mòbil, agenda electrònica, entre d'altres.

2.3 Terminologia específica de l'àmbit del comerç internacional.

 

3. Producció de missatges orals:

3.1 Registres utilitzats en l'emissió de missatges orals. Terminologia específica de l'àmbit del comerç
internacional.

3.2 Manteniment i seguiment del discurs oral: utilització del torn de paraula, manteniment i cessió. Suport,
demostració de comprensió, petició d'aclariment, i altres.

3.3 Expressió fònica, entonació i ritme.

3.4 Entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació.

3.5 Marcadors lingüístics de protocol en l'àmbit professional i social, normes de cortesia i diferències de
registre.

 

4. Emissió de textos escrits:

4.1 Elaboració de documents professionals i de la vida quotidiana en l'àmbit del comerç internacional.

4.2 Elaboració de textos bàsics professionals i del la vida quotidiana en l'àmbit del comerç internacional.

4.3 Adequació del text al context comunicatiu.

4.4 Registre.

4.5 Selecció lèxica, selecció d'estructures sintàctiques i selecció de contingut rellevant.

4.6 Ús dels signes de puntuació.

4.7. Coherència en el desenvolupament del text.

 

5. Coneixement de l'entorn sociocultural i professional:
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5.1 Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països on s'utilitza la llengua
estrangera.

5.2 Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions internacionals.

5.3 Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament socioprofessional per
tal de projectar una bona imatge de l'empresa.

5.4 Reconeixement de la llengua estrangera per aprofundir en coneixements que resultin d'interès al llarg de la
vida personal i professional.

 

 

Mòdul professional 13: formació i orientació laboral

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

UF 1: incorporació al treball

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives
d'aprenentatge al llarg de la vida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l'ocupabilitat i l'adaptació a les
exigències del procés productiu.

1.2 Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en
comerç internacional.

1.3 Planifica un projecte de carrera professional.

1.4 Determina les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.

1.5 Identifica els principals filons d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic o la tècnica superior en comerç
internacional.

1.6 Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d'ocupació.

1.7 Preveu les alternatives d'autoocupació als sectors professionals relacionats amb el títol.

1.8 Realitza la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpies per prendre decisions.

 

2. Aplica les estratègies del treball en equip, valorant-ne l'eficàcia i eficiència per assolir els objectius de
l'organització.
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Criteris d'avaluació

2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic
superior en comerç internacional.

2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real de treball.

2.3 Determina les característiques de l'equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.

2.4 Valora positivament l'existència necessària de diversitat de rols i opinions assumits pels membres d'un
equip.

2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d'un grup com un aspecte característic de
les organitzacions.

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.

2.7 Determina procediments per resoldre conflictes.

2.8 Resol els conflictes presentats en un equip.

2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els
diferents contractes de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que defineixen els nous entorns d'organització del treball.

3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.

3.3 Distingeix els organismes que intervenen en la relació laboral.

3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral.

3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector del comerç
internacional.

3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a determinats col·lectius.

3.7 Valora les mesures de foment del treball.

3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i familiar.

3.9 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

3.10 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l'integren.

3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de conflictes.

3.12 Determina els elements de la negociació a l'àmbit laboral.

3.13 Identifica la representació dels treballadors a l'empresa.

3.14 Interpreta els elements bàsics d'un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el
títol de tècnic superior en comerç internacional i la seva incidència en les condicions de treball.

 

4. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes,
identificant-ne les diferents classes de prestacions.

 

Criteris d'avaluació
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4.1 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels
ciutadans.

4.2 Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de la Seguretat Social.

4.3 Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicable al sector del comerç
internacional .

4.4 Identifica les obligacions d'empresari i treballador en el sistema de la Seguretat Social.

4.5 Identifica les bases de cotització d'un treballador i les quotes corresponents a treballador i empresari.

4.6 Classifica les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

4.7 Identifica els requisits de les prestacions.

4.8 Determina possibles situacions legals d'atur.

4.9 Reconeix la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

Continguts

 

1. Recerca activa d'ocupació:

1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic
superior en comerç internacional.

1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.

1.3 Les capacitats clau del tècnic superior en comerç internacional.

1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del títol i de la
família professional de comerç i màrqueting .

1.5 Identificació d'itineraris formatius i professionalitzadors relacionats amb el títol. Titulacions i estudis de
comerç i màrqueting .

1.6 Planificació de la carrera professional.

1.7 Definició i anàlisi del sector professional de comerç internacional.

1.8 Filons d'ocupació en el sector del comerç i del màrqueting .

1.9 Procés de recerca d'ocupació en empreses del sector.

1.10 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa.

1.11 Tècniques i instruments de recerca d'ocupació.

1.12 El procés de presa de decisions.

1.13 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d'integració laboral.

1.14 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

1.15 Valoració de l'autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral.

1.16 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el títol.

 

2. Gestió del conflicte i equips de treball:

2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d'equip per a l'eficàcia de l'organització.

2.2 Equips al sector del comerç internacional segons les funcions que exerceixen.

2.3 Formes de participació en l'equip de treball.
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2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes.

2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte.

2.6 Aplicació d'habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Contractació:

3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d'organització: flexibilitat, beneficis socials, entre d'altres.

3.2 El dret del treball: concepte i fonts.

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual.

3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació.

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació que
s'apliquen en el sector del comerç internacional i de les mesures de foment del treball.

3.6 Les condicions de treball: temps de treball i conciliació laboral i familiar.

3.7 Interpretació del rebut del salari.

3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

3.9 Organismes laborals. Sistemes d'assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures.

3.10 Representació dels treballadors.

3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.

3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic superior en comerç internacional.

 

4. Seguretat Social, ocupació i desocupació:

4.1 Estructura del sistema de la Seguretat Social.

4.2 Determinació de les principals obligacions d'empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social:
afiliació, altes, baixes i cotització.

4.3 Requisits de les prestacions.

4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació.

4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

UF 2: prevenció de riscos laborals

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc
presents en l'entorn laboral.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa.

1.2 Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador.

1.3 Classifica els factors de risc en l'activitat i els danys que se'n poden derivar.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.201697/110 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16355042-2016



1.4 Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic superior en comerç
internacional.

1.5 Determina l'avaluació de riscos en l'empresa.

1.6 Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats
amb el perfil professional del tècnic superior en comerç internacional

1.7 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i
malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en comerç internacional.

 

2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les
responsabilitats de tots els agents implicats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció en l'empresa, en funció dels diferents criteris
establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

2.3 Determina les formes de representació dels treballadors a l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

2.4 Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.5 Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa, que inclogui la seqüenciació
d'actuacions que cal realitzar en cas d'emergència.

2.6 Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el sector professional del
tècnic superior en comerç internacional

2.7 Proposa millores en el pla d'emergència i evacuació de l'empresa.

 

3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l'entorn
laboral del tècnic superior en comerç internacional

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s'han d'aplicar per evitar els
danys en el seu origen i minimitzar-ne les conseqüències en cas que siguin inevitables.

3.2 Analitza el significat i l'abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.

3.3 Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.

3.4 Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència en què hi hagi víctimes de gravetat
diversa.

3.5 Identifica els procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Identifica la composició i l'ús de la farmaciola de l'empresa.

3.7 Determina els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del treballador i la seva importància
com a mesura de prevenció.

 

Continguts

 

1. Avaluació de riscos professionals:

1.1 L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva.
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1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l'activitat professional.

1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L'accident de treball, la malaltia professional i les
malalties inespecífiques.

1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.

1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.

1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.

1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.

1.8 Riscos genèrics en el sector del comerç i del màrqueting

1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos.

1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de
risc detectades en el sector del comerç i del màrqueting.

 

2. Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa:

2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Sistema de gestió de la prevenció de riscos a l'empresa.

2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.4 Pla de la prevenció de riscos a l'empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures específiques.

2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva.

2.7 Plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball.

 

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa:

3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat.

3.3 Consignes d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.4 Protocols d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.5 Identificació dels procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits.

 

 

Mòdul professional 14: projecte de comerç internacional

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte de comerç internacional. 66 hores
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UF 1: projecte de comerç internacional

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Analitza les necessitats d'exportació d'un producte o servei determinat, relacionant-les amb projectes
d'exportació (o exportació i importació) viables.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica les empreses en funció del tipus de producte o servei que ofereixen i la seva capacitat, real o
potencial, exportadora.

1.2. Elegeix un producte o servei determinat per dur a terme el projecte d'exportació (exportació i importació)
i recull informació sobre empreses que el fabriquen, comercialitzen i/o exporten/importen.

1.3 Descriu les característiques del producte o servei en relació amb les condicions per a la seva exportació o
importació.

1.4 Classifica el producte o servei en referència a la seva exportació.

1.5 Valora les oportunitats de negoci en relació amb el producte o servei.

1.6 Selecciona diferents mercats de tercers països i analitza les oportunitats d'entrada del producte o servei.

1.7 Dissenya i realitza els processos d'investigació de mercats en els diferents països.

1.8 Identifica la normativa legal vigent, tant al país d'origen com al país de destinació, en relació amb el
producte o servei exportat/importat.

1.9 Identifica dispositius de recolzament a l'exportació i possibles ajuts o subvencions a l'exportació del
producte o servei.

 

2. Dissenya un projecte d'exportació (o exportació i importació) del producte o servei, desenvolupant les fases
que el componen.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix un sistema d'informació eficaç per a la presa de decisions pel que fa al projecte d'exportació.

2.2 Analitza i avalua les dades obtingudes.

2.3 Elegeix, d'entre els països seleccionats, el país destinació de l'exportació (i el d'importació, si escau)
argumentant la decisió.

2.4 Defineix la segmentació i el posicionament del producte o servei, justificant els criteris aplicats.

2.5 Determina la política de preus, tarifes i divisa per al producte o servei en el mercat de destinació.

2.6 Estableix el canal de distribució del producte.

2.7 Determina les accions de comunicació per al producte o servei, i mercat.

2.8 Analitza la viabilitat econòmica del projecte.

 

3. Planifica i gestiona l'execució del projecte d'exportació (o exportació i importació), determinant el pla
d'intervenció i la documentació associada.
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Criteris d'avaluació

3.1 Programa les accions de màrqueting relacionades amb l'exportació.

3.2 Determina els marges de negociació per al tancament del contracte de compravenda.

3.3 Estableix els acords sobre el preu i les condicions de la compravenda i transmissió dels riscos.

3.4 Selecciona el mitjà de transport per a l'exportació, si escau, i gestiona el servei de transport.

3.5 Determina els elements que garanteixin la integritat del producte o servei.

3.6 Programa els processos de compra, producció i gestió de tràmits per garantir l'expedició del producte o
servei.

3.7 Formalitza i gestiona els contractes i la documentació comercial i financera de l'operació d'exportació, i dels
serveis inherents.

3.8 Tramita el pagament i, si escau, el finançament de l'operació.

 

4. Defineix els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte d'exportació (o exportació i
importació), justificant la selecció de variables i instruments emprats.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Determina les fases del procés i les dates clau amb els requisits que cal acomplir.

4.2 Preveu les possibles incidències i estableix alternatives.

4.3 Comprova l'acompliment del terminis de lliurament del producte o servei, i de lliurament de la
documentació.

4.4 Estableix i executa els controls en la realització dels tràmits necessaris per a l'exportació.

4.5 Estableix i executa les comprovacions necessàries per a garantir la correcció de la documentació comercial
i financera.

4.6 Estableix indicadors de qualitat que permetin avaluar la satisfacció del client.

4.7 Estableix un sistema per a garantir, si escau, l'acompliment del plec de condicions del projecte
d'exportació.

 

Continguts

 

Els determina el centre educatiu.

 

 

Mòdul professional 15: formació en centres de treball

 

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació
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1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-les
amb les activitats que realitza.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l'organigrama i les funcions de cada
àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei envers l'entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, centre o servei, davant d'altres tipus
d'organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s'acull l'empresa, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en
relació amb l'activitat.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en
l'activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional d'acord amb les característiques del
lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Compleix l'horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l'execució de les tasques assignades.

2.4 S'adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l'empresa.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

3. Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.
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3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes
establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l'activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i hi proposa
possibles solucions.

 

Activitats formatives de referència

 

1. Activitats formatives de referència relacionades amb la gestió econòmica i financera de l'empresa.

1.1 Col·laboració en el procés de selecció de recursos financers.

1.2 Elaboració i gestió de documentació comercial per al comerç no internacional.

1.3 Gestió de tresoreria i de cobraments i pagaments.

1.4 Elaboració i tramitació de documentació fiscal.

 

2. Activitats formatives de referència relacionades amb la internacionalització de l'empesa i els mercats
exteriors.

2.1 Elaboració d'informes per determinar les oportunitats d'entrada en mercats exteriors.

2.2 Participació en l'establiment de l'estratègia d'introducció en un mercat exterior.

2.3 Participació en el procés de prospecció de mercats internacionals.

2.4 Col·laboració en l'elaboració d'un pla de màrqueting internacional.

2.5 Elaboració d'informes comercials en la llengua pròpia o en anglès, amb els resultats i les conclusions de
l'estudi de mercat internacional.

2.6 Participació en la planificació i gestió del màrqueting digital.

2.7 Realització de la facturació electrònica del comerç internacional.

 

3. Activitats formatives de referència relacionades amb l'organització, gestió i verificació dels processos
d'emmagatzematge, transport i distribució internacional de mercaderies.

3.1 Col·laboració en la selecció dels mitjans i rutes de transport en les activitats de comerç internacional.

3.2 Formalització de contractes de transport en qualsevol mitjà.

3.3 Tramitació de les assegurances de transport.

3.4 Gestió de documentació d'operacions de transport internacional en qualsevol mitjà.

3.5 Participació en l'organització del procés d'emmagatzematge.

3.6 Gestió de les operacions de recepció, preparació de comandes, i expedició.

3.7 Gestió d'operacions de logística inversa.

3.8 Control de tasques de magatzem.
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4. Activitats formatives de referència relacionades amb la comercialització de l'empresa als mercats exteriors.

4.1 Elaboració i gestió de la documentació necessària en els operacions d'introducció/expedició de mercaderies
en el comerç intracomunitari.

4.2 Elaboració i gestió de la documentació necessària en els operacions d'importació/exportació amb països no
comunitaris.

4.3 Gestió de la documentació duanera que s'ha d'utilitzar en les operacions d'importació/exportació.

4.4 Participació en la preparació i desenvolupament de la negociació comercial internacional.

 

5. Activitats formatives de referència relacionades amb la gestió del finançament internacional i dels
cobraments i pagaments.

5.1 Elaboració d'informes financers a partir de la recollida i emmagatzematge de dades d'entitats financeres,
clients i proveïdors potencials.

5.2 Elaboració i gestió de la documentació necessària per l'obtenció de finançament.

5.3 Gestió de l'obtenció de finançament amb suport oficial a l'exportació.

5.4 Col·laboració en l'elecció de la cobertura d'assegurances en les operacions de venda internacional.

5.5 Gestió de la documentació de cobrament o pagament internacional simple.

5.6 Gestió de la documentació de cobrament o pagament internacional documentari

 

 

6. Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes
i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres), aplicant-la a les activitats professionals més
habituals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats amb
l'àmbit professional.

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes i
normativa sobre diversos temes professionals.

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.

1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals
(correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes per elaborar en
la llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.

1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

2. Es comunica en llengua anglesa, per escrit i/o oralment, amb clients o usuaris utilitzant situacions
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professionals habituals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Elabora documentació i textos relacionats amb les funcions més habituals de la professió.

2.2 Utilitza amb agilitat la documentació i els textos escrits en llengua anglesa habituals en situacions
professionals diverses.

2.3 Manté converses en llengua anglesa en situacions professionals habituals.

2.4 Utilitza normes de protocol en l'atenció al client o usuari.

2.5 Aplica amb fluïdesa la terminologia de la professió en llengua anglesa.

2.6 Empra les estratègies comunicatives adequades a cada situació professional.

2.7 Resol amb autonomia els problemes de comprensió i d'expressió en les comunicacions professionals.

2.8 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

Aquest resultat d'aprenentatge s'ha d'aplicar en almenys un dels mòduls següents:

 

Gestió administrativa del comerç internacional

Finançament internacional

Mitjans de pagament internacionals

Transport internacional de mercaderies

Màrqueting internacional

Sistema d'informació de mercats

Negociació internacional

Comerç digital internacional

 

7. Espais

 

Espai formatiu Superfície m²
(30 alumnes)

Superfície m²
(20 alumnes)

Grau d'ús

Aula polivalent 45 30 25%

Aula tècnica de comerç i màrqueting 60 40 75%

 

 

 

8. Professorat

8.1 Professorat de centres docents dependents del Departament d'Ensenyament

L'atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d'aquest cicle formatiu
correspon als professors del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament
secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats
establertes a continuació.
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Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu de comerç
internacional:

 

Mòdul professional Especialitat dels professors Cos

Gestió administrativa del comerç
internacional

Organització i gestió comercial Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Finançament internacional Organització i gestió comercial Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Mitjans de pagament internacionals Organització i gestió comercial Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Gestió econòmica i financera de l'empresa Organització i gestió comercial Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Transport internacional de mercaderies Processos comercials Professors tècnics de formació
professional

Logística d'emmagatzematge Processos comercials Professors tècnics de formació
professional

Màrqueting internacional Organització i gestió comercial Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Sistema d'informació de mercats Processos comercials Professors tècnics de formació
professional

Negociació internacional Organització i gestió comercial Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Comerç digital internacional Processos comercials Professors tècnics de formació
professional

Anglès Anglès

Organització i gestió
comercial*

Processos comercials*

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Professors tècnics de formació
professional*

Segona llengua estrangera Llengua estrangera

Organització i gestió
comercial**

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

 Processos comercials** Professors tècnics de formació
professional

Projecte de comerç internacional Processos comercials Professors tècnics de formació
professional

 Organització i gestió comercial Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral Formació i orientació laboral Catedràtics d'ensenyament secundari
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Professors d'ensenyament secundari

 

*amb caràcter excepcional

**amb habilitació lingüística corresponent al nivell B2 del Marc comú europeu de referència.

 

 

 

8.2 Titulacions equivalents a efectes de docència

 

Cos Especialitat dels professors Titulació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral Diplomat en ciències empresarials

Diplomat en relacions laborals

Diplomat en treball social

Diplomat en educació social

Diplomat en gestió i administració pública

Organització i gestió comercial Diplomat en ciències empresarials

 

 

8.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament

 

Mòduls professionals Titulació

Gestió administrativa del comerç
internacional

Finançament internacional

Mitjans de pagament
internacionals

Gestió econòmica i financera de
l'empresa

Màrqueting internacional

Negociació internacional

Anglès

Formació i orientació laboral

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents a efectes de docència

Transport internacional de
mercaderies

Logística d'emmagatzematge

Sistema d'informació de mercats

Comerç digital internacional

Segona llengua estrangera

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic tècnica o el títol de grau corresponent
o altres títols equivalents
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Projecte de comerç internacional

 

 

9. Convalidacions

9.1 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu de comerç internacional a l'empara
de la LOGSE (Decret 59/1996, de 6 de febrer) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en
aquesta Ordre.

 

CFGS (LOGSE) CFGS (LOE)

Crèdits Mòduls Mòduls professionals

Gestió administrativa del comerç
internacional

Gestió administrativa del comerç
internacional

Gestió administrativa del comerç
internacional

Màrqueting internacional Màrqueting internacional Màrqueting internacional

Negociació internacional Negociació internacional Negociació internacional

Finançament internacional Finançament internacional Finançament internacional

Mitjans de pagament internacionals Mitjans de pagament internacionals Mitjans de pagament internacionals

Emmagatzematge de productes Emmagatzematge de productes Logística d'emmagatzematge

Transport internacional de mercaderies Transport internacional de
mercaderies

Transport internacional de
mercaderies

Llengua estrangera en el comerç
internacional, anglès

Llengua estrangera en comerç
internacional*

Anglès

Formació en centres de treball Formació en centres de treball Formació en centres de treball

 

*si la llengua estrangera que s'ha cursat és anglès.

 

9.2 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu de gestió del transport a l'empara
de la LOGSE (Decret 197/1999, de 13 de juliol) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en
aquesta Ordre.

 

CFGS (LOGSE) CFGS (LOE)

Crèdits Mòduls Mòduls professionals

Gestió administrativa del comerç
internacional

Gestió administrativa del comerç
internacional

Gestió administrativa del comerç
internacional

Emmagatzematge de productes Emmagatzematge de productes Logística d'emmagatzematge

 

 

9.3 Altres convalidacions
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Convalidacions entre els crèdits del CFGS comerç internacional LOGSE i les unitats formatives del currículum
que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

Crèdits del CFGS comerç internacional Unitats formatives dels mòduls professionals CFGS comerç
internacional

Segona llengua estrangera en el comerç
internacional

Segona llengua estrangera

Síntesi Unitats formatives del mòdul de projecte de comerç internacional

UF 1: projecte de comerç internacional

Formació i orientació laboral Unitats formatives del mòdul de formació i orientació laboral:

UF 1: incorporació al treball

 

 

10. Correspondències

10.1 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen el currículum
d'aquest cicle formatiu per a la convalidació

 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya Mòduls professionals

UC_2-1013-11_3: organitzar, gestionar i controlar les operacions de transport de llarga
distància

Transport internacional de
mercaderies

UC_2-2183-11_3: gestionar l'activitat economicofinancera del transport per carretera Gestió econòmica i
financera de l'empresa

UC_2-1014-11_3: organitzar el magatzem d'acord als criteris i nivells d'activitat previstos

UC_2-1015-11_2: gestionar i coordinar les operacions del magatzem

Logística
d'emmagatzematge

UC_2-0242-11_3: realitzar i controlar la gestió administrativa en les operacions
d'importació/exportació i/o introducció/expedició de mercaderies

Gestió administrativa del
comerç internacional

UC_2-1007-11_3: obtenir i elaborar informació per al sistema d'informació de mercats Sistema d'informació de
mercats

UC_2-1008-11_3: realitzar estudis i propostes per a les accions del pla de màrqueting
mix internacional

Màrqueting internacional

UC_2-1009-11_3: assistir en els processos de negociació i execució de les operacions de
compravenda internacional de productes/serveis

Negociació internacional

UC_2-0243-11_3: gestionar les operacions de finançament per a transaccions
internacionals de mercaderies i serveis

Finançament internacional

UC_2-0244-11_3: gestionar les operacions de cobrament i pagament en les transaccions
internacionals

Mitjans de pagament
internacionals

UC_2-1010-11_3: comunicar-se en anglès, amb un nivell d'usuari competent, en les
relacions i activitats de comerç internacional

Anglès
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Les persones matriculades en aquest cicle formatiu que tinguin acreditades totes les unitats de competència
incloses en el títol d'acord amb el procediment establert en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de
reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, tindran convalidat el
mòdul professional comerç digital internacional.

 

10.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les
unitats de competència per a l'acreditació.

 

Mòduls professionals Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Transport internacional de
mercaderies

UC_2-1013-11_3: organitzar, gestionar i controlar les operacions de transport de llarga
distància

Gestió econòmica i
financera de l'empresa

UC_2-2183-11_3: gestionar l'activitat economicofinancera del transport per carretera

Logística
d'emmagatzematge

UC_2-1014-11_3: organitzar el magatzem d'acord als criteris i nivells d'activitat previstos

UC_2-1015-11_2: gestionar i coordinar les operacions del magatzem

Gestió administrativa del
comerç internacional

UC_2-0242-11_3: realitzar i controlar la gestió administrativa en les operacions
d'importació/exportació i/o introducció/expedició de mercaderies

Sistema d'informació de
mercats

UC_2-1007-11_3: obtenir i elaborar informació per al sistema d'informació de mercats

Màrqueting internacional UC_2-1008-11_3: realitzar estudis i propostes per a les accions del pla de màrqueting
mix internacional

Negociació internacional UC_2-1009-11_3: assistir en els processos de negociació i execució de les operacions de
compravenda internacional de productes/serveis

Finançament internacional UC_2-0243-11_3: gestionar les operacions de finançament per a transaccions
internacionals de mercaderies i serveis

Mitjans de pagament
internacionals

UC_2-0244-11_3: gestionar les operacions de cobrament i pagament en les transaccions
internacionals

Anglès UC_2-1010-11_3: comunicar-se en anglès, amb un nivell d'usuari competent, en les
relacions i activitats de comerç internacional

 

 

(16.355.042)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

ORDRE ENS/337/2016, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau
superior d'assessoria d'imatge personal i corporativa.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria
d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi
l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les
competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels
horaris escolars.

Segons s'estableix a l'article 53 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en concordança amb l'article
62.8, en el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels
títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern de la Generalitat aprova el Decret 284/2011, d'1 de
març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

Establerta l'ordenació general, la disposició final quarta de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i
qualificació professionals habilita el conseller competent perquè estableixi, per mitjà d'una ordre, el currículum
dels títols de formació professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l'ordenació general de la formació professional del
sistema educatiu, i el Reial decret 1685/2011, de 18 de novembre, ha establert el títol de tècnic superior en
assessoria d'imatge personal i corporativa, i n'ha fixat els ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s'estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades
a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional, i la possibilitat
d'adequar-lo a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres.

L'objecte d'aquesta Ordre és establir el currículum del cicle formatiu de grau superior d'assessoria d'imatge
personal i corporativa, que condueix a l'obtenció del títol corresponent de tècnic superior, que substitueix el
currículum del cicle formatiu de grau superior d'assessoria d'imatge personal, aprovat pel Decret 298/1999, de
9 de novembre, el qual queda derogat per l'Ordre que s'aprova.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar
actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum
establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals
han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i
socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels
continguts del cicle formatiu.

Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i amb el dictamen previ del
Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Article 1
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Objecte

Establir el currículum del cicle formatiu de grau superior d'assessoria d'imatge personal i corporativa que
permet obtenir el títol de tècnic superior regulat pel Reial decret 1685/2011, de 18 de novembre.

 

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya que són el referent del perfil professional d'aquest títol i la relació amb les qualificacions i unitats de
competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s'indiquen a l'apartat 3 de l'annex.

4. El camp professional del títol s'especifica a l'apartat 4 de l'annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a
l'apartat 5.2 de l'annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de
descripció són els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes i
actituds.

En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives
corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les
utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit
socioeconòmic del centre.

4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els
criteris d'avaluació.

 

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en
la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i
aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de
mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

2. En el mòdul professional de projecte també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna
d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament
d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de projecte.

 

Article 5

Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de
l'annex.
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Article 6

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.

 

Article 7

Accés

1. Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat,
els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat de ciències i tecnologia o la modalitat d'humanitats i
ciències socials.

2. El títol de tècnic superior en assessoria d'imatge personal i corporativa permet l'accés directe per cursar
qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d'admissió que s'estableixin.

3. El títol de tècnic superior en assessoria d'imatge personal i corporativa permet l'accés directe als
ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions que s'estableixin.

 

Article 8

Convalidacions

Les convalidacions de mòduls professionals i crèdits dels títols de formació professional establerts a l'empara
de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, amb els mòduls
professionals o unitats formatives dels títols de formació professional regulats a l'empara de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'estableixen a l'apartat 9 de l'annex.

 

Article 9

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum
d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l'apartat 10.1 de l'annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les
unitats de competència per a la seva acreditació es fixa a l'apartat 10.2 de l'annex.

 

Article 10

Crèdits ECTS

A l'efecte de facilitar les convalidacions que s'estableixin entre aquest títol i els ensenyaments universitaris de
grau, s'han assignat 120 crèdits ECTS al títol, distribuïts entre els mòduls professionals regulats pel currículum.

 

Article 11

Vinculació amb capacitats professionals

La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i orientació laboral capacita per dur
a terme responsabilitats professionals equivalents a les que requereixen les activitats de nivell bàsic en
prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el
Reglament dels serveis de prevenció.

 

 

Disposició addicional

D'acord amb el Reial decret 1685/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en
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assessoria d'imatge personal i corporativa i es fixen els seus ensenyaments mínims, els elements inclosos en
aquesta Ordre no constitueixen una regulació de l'exercici de cap professió titulada.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

La convalidació de mòduls professionals del títol de formació professional que s'extingeix amb els mòduls
professionals de la nova ordenació que s'estableix s'ha de dur a terme d'acord amb l'article 15 del Reial decret
1685/2011, de 18 de novembre.

 

Segona

Els ensenyaments que s'extingeixen es poden completar d'acord amb l'Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol,
del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 298/1999, de 9 de novembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau
superior d'assessoria d'imatge personal, de conformitat amb l'habilitació prevista en la disposició final quarta
de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

El Departament ha de dur a terme les accions necessàries per al desplegament del currículum, tant en la
modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, l'adequació a les característiques dels
alumnes amb necessitats educatives especials i l'autorització de la reorganització de les unitats formatives, tot
respectant els mòduls professionals establerts.

 

Segona

La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats
educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls
professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

 

Barcelona, 12 de desembre de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament
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Annex

 

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: assessoria d'imatge personal i corporativa

1.2 Nivell: formació professional de grau superior

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Família professional: imatge personal

1.5 Referent europeu: CINE-5b (Classificació internacional normalitzada de l'educació)

 

2. Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic superior en assessoria d'imatge personal i corporativa queda determinat
per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han
d'adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en
el títol.

2.1 Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a dissenyar i organitzar projectes d'assessorament en imatge
personal, empresarial i institucional, organitzar esdeveniments i planificar els processos d'entrenament personal
en habilitats de comunicació, protocol i usos socials, respectant criteris de qualitat, seguretat, respecte al medi
ambient i disseny per a tots.

2.2 Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol es relacionen a continuació:

a) Dirigir i gestionar les activitats, organitzant els recursos materials, personals i tècnics.

b) Analitzar els canvis en la moda, adaptant les tendències del mercat a les expectatives i necessitats dels
clients.

c) Gestionar la documentació, utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

d) Identificar les necessitats del client, analitzant les seves característiques i requeriments.

e) Entrenar al client en habilitats de comunicació, elaborant un pla per a l'adquisició de noves tècniques
comunicatives.

f) Assessorar en l'organització d'actes protocol·laris i esdeveniments, elaborant un projecte i coordinant les
activitats.

g) Assessorar a les empreses per a la creació d'una imatge corporativa, interpretant les seves sol·licituds.

h) Elaborar projectes de canvi d'imatge, controlant la qualitat i la documentació relacionada.

i) Assessorar i entrenar al client en maquillatge, perruqueria i estètica, atenent als requeriments.

j) Comercialitzar productes i serveis d'imatge personal, utilitzant tècniques de màrqueting.

k) Fer canvis d'estil a través del vestuari, assessorant sobre indumentària i complements.

l) Guiar en la compra de vestuari, complements i cosmètics, calibrant les necessitats del client per cobrir les
seves expectatives.

m) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i
tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en
l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

n) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva
competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de
l'equip.
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o) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint
relacions fluïdes i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.

p) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies
eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l'autonomia i
competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

q) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els
procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb l'establert per la normativa i els
objectius de l'empresa.

r) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de “disseny per a tothom”,
en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

s) Dur a terme la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva
activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

t) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb
l'establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions
de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de
responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

2.4 L'equip docent ha de potenciar l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les
capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d'aquest cicle formatiu.

 

3. Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP)

 

Qualificació completa: assessoria integral d'imatge personal

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1248-11_3: realitzar l'estudi de la imatge personal per proposar projectes de canvi personalitzats

Es relaciona amb:

UC1248_3: realitzar l'estudi de la imatge personal per proposar projectes de canvi personalitzats.

 

UC_2-1249-11_3: assessorar els clients sobre canvis en la seva imatge personal mitjançant la cura i
transformació estètica del cabell i pèl del rostre

Es relaciona amb:

UC1249_3: assessorar els clients sobre canvis en la seva imatge personal mitjançant la cura i transformació
estètica del cabell i pèl del rostre.

 

UC_2-1250-11_3: assessorar els clients sobre canvis en la seva imatge personal mitjançant cures estètiques

Es relaciona amb:

UC1250_3: assessorar els clients sobre canvis en la seva imatge personal mitjançant cures estètiques.

 

UC_2-1251-11_3: assessorar els clients sobre canvis en la seva imatge personal mitjançant la indumentària i
els complements
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Es relaciona amb:

UC1251_3: assessorar els clients sobre canvis en la seva imatge personal mitjançant la indumentària i els
complements.

 

UC_2-1252-11_3: assessorar el client en les actuacions de protocol i usos socials relacionats amb la imatge
personal

Es relaciona amb:

UC1252_3: assessorar el client en les actuacions de protocol i usos socials relacionats amb la imatge personal.

 

UC_2-1253-11_3: assessorar el client en tècniques de comunicació relacionades amb la imatge personal

Es relaciona amb:

UC1253_3: assessorar el client en tècniques de comunicació relacionades amb la imatge personal.

 

Qualificació incompleta: perruqueria tecnicoartística

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0793-11_3: assessorar els clients sobre la seva imatge personal, mitjançant la cura i transformació
estètica del cabell i el pèl del rostre

Es relaciona amb:

UC0793_3: assessorar els clients sobre la seva imatge personal, mitjançant la cura i transformació estètica del
cabell i el pèl del rostre.

 

UC_2-0795-11_3: dirigir i gestionar les activitats desenvolupades en empreses d'imatge personal

Es relaciona amb:

UC0795_3: dirigir i gestionar les activitats desenvolupades en empreses d'imatge personal.

 

Qualificació incompleta: tractaments capil·lars estètics

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0352-11_3: assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge personal

Es relaciona amb:

UC0352_3: assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge personal.

 

4. Camp professional

4.1 L'àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l'activitat en empreses del sector serveis que es dediquen a l'assessoria d'imatge
personal, corporativa i pública, o s'integrarà en equips multidisciplinaris de qualsevol empresa en departaments
de comunicació o màrqueting. D'igual manera, pot exercir la seva activitat en establiments dedicats a la venda
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de vestuari, complements i cosmètics, on desenvolupa tasques a les àrees funcionals de disseny d'una nova
imatge personal, pública i corporativa, i en l'organització i prestació de serveis. Actua per compte propi, amb
un alt grau d'autonomia, assumint labors de gestió i direcció; o per compte d'altri, integrant-se en un equip de
treball amb persones del seu mateix, inferior o superior nivell de qualificació.

4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Director tecnicoartístic en produccions audiovisuals, escèniques i de moda.

b) Tècnic de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades.

c) Expert en etiqueta i usos socials.

d) Assessor/consultor d'estilisme en el vestir.

e) Assessor d'estils i tendències.

f) Assistent tècnic d'imatge política, cultural i artística.

g) Assessor en comerços de vestuari i complements.

h) Assessor d'imatge en mitjans audiovisuals i de moda.

i) Tècnic comercial.

j) Assessor/consultor d'imatge corporativa.

k) Expert en habilitats comunicatives.

l) Tècnic especialista en gabinets de relacions públiques.

m) Tècnic especialista en imatge en departament de màrqueting.

n) Director de gabinet d'assessoria d'imatge.

o) Consultor/assessor de protocol i organització d'actes i esdeveniments.

p) Assessor en la compra de vestuari, complements, regals i cosmètics.

q) Assistent personal en la cura de la imatge.

r) Organitzador de casaments o wedding planner.

s) Assessor de premsa especialitzada en imatge personal.

 

5. Currículum

5.1 Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

a) Identificar els recursos personals, materials i tècnics, organitzant les activitats d'assessoria, per dirigir i
gestionar els processos.

b) Caracteritzar la indumentària, els estils de pentinat i maquillatge i la comunicació, entre d'altres, dels grups
socials, identificant els elements que defineixen la imatge per analitzar l'evolució de les tendències.

c) Aplicar tècniques d'arxiu de documentació utilitzada i generada, seleccionant aplicacions manuals,
informàtiques i documentals per gestionar la base d'informació.

d) Aplicar tècniques d'anàlisi, estudiant les característiques i estils de les persones usuàries per identificar les
seves necessitats.

e) Analitzar les tècniques de comunicació, seleccionant activitats per dissenyar un pla d'entrenament
d'habilitats comunicatives.

f) Interpretar les normes de protocol, analitzant els diferents actes sociolaborals o oficials per assessorar en
l'organització d'actes protocol·laris i esdeveniments.

g) Determinar els models de comportament i els usos socials, caracteritzant les normes del protocol social, per
assessorar en l'organització d'actes protocol·laris i esdeveniments.
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h) Dissenyar projectes d'organització d'esdeveniments, analitzant l'estructura dels actes socials, empresarials i
oficials per assessorar en l'organització d'actes protocol·laris i esdeveniments.

i) Elaborar un manual d'identitat corporativa, analitzant les característiques d'imatge d'empresa per elaborar el
projecte d'imatge corporativa.

j) Dissenyar models de propostes i pressupostos, descrivint les seves fases per fer el projecte.

k) Determinar les cures estètiques, de perruqueria i vestuari relacionant-les amb les característiques físiques i
amb els estils personals per desenvolupar projectes de canvi d'imatge personal.

l) Dur a terme processos d'embelliment, identificant els requeriments tècnics per entrenar en tècniques de
maquillatge i cures estètiques.

m) Establir pautes d'assessorament en perruqueria i cura del pèl del rostre, identificant els requeriments
tècnics per elaborar un pla d'entrenament per al manteniment del nou estil.

n) Identificar operacions de venda i tècniques publicitàries i de marxandatge, avaluant les característiques i
demandes del mercat per comercialitzar productes i serveis d'imatge personal.

o) Establir pautes per assessorar en indumentària, reconeixent i seleccionant les peces, teixits, accessoris i
complements per fer canvis d'estil a través del vestuari.

p) Establir el procediment de treball de l'assistent personal de compres, identificant les fases per guiar en la
compra de vestuari, complements i cosmètics.

q) Analitzar les línies cosmètiques, relacionant les propietats dels cosmètics amb les característiques cutànies,
per assessorar en la compra i aplicació de cosmètics i perfums.

r) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica, tecnològica
i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per mantenir l'esperit
d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.

s) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presenten en els processos
i en l'organització del treball i de la vida personal.

t) Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant sabers d'àmbits
diferents i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació, per afrontar i resoldre diferents situacions,
problemes o contingències.

u) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de treball en grup,
per facilitar l'organització i coordinació d'equips de treball.

v) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts a transmetre, a la finalitat i a les
característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de comunicació.

w) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures de
prevenció personals i col·lectives, d'acord amb la normativa aplicable en els processos de treball, per garantir
entorns segurs.

x) Identificar i proposar les accions professionals necessàries per donar resposta a l'accessibilitat universal i al
“disseny per a tothom”.

y) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats fets en el procés d'aprenentatge, per
valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaç de supervisar i millorar procediments de gestió de
qualitat.

z) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional, per dur
a terme la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball.

aa) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que
regula les condicions socials i laborals, per participar com a ciutadà democràtic.

 

5.2 Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

 

Mòdul professional 1: assessoria cosmètica
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Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: la pell i els seus annexos. 22 hores

UF 2: cosmètica per a la pell i els seus annexos. 50 hores

UF 3: estudi cosmètic. 20 hores

UF 4: perfumeria cosmètica. 20 hores

 

Mòdul professional 2: disseny d'imatge integral

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Unitats formatives que el componen:

UF 1: recursos per a l'estudi de la imatge. 80 hores

UF 2: estudi integral de la imatge. 32 hores

 

Mòdul professional 3: estilisme en vestuari i complements

Durada: 264 hores

Hores de lliure disposició: 25 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 13

Unitats formatives que el componen:

UF 1: estilisme en el vestir. 16 hores

UF 2: evolució dels cànons estètics. 70 hores

UF 3: moda contemporània. 70 hores

UF 4: vestuari i complements. 53 hores

UF 5: estudi del vestuari i els complements. 30 hores

 

Mòdul professional 4: assessoria de perruqueria

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Unitats formatives que el componen:

UF 1: estudi capil·lar. 50 hores

UF 2: disseny d'estils d'imatge. 62 hores

 

Mòdul professional 5: protocol i organització d'esdeveniments
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Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 25 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: protocol institucional. 65 hores

UF 2: protocol empresarial. 23 hores

UF 3: organització d'esdeveniments. 85 hores

 

Mòdul professional 6: usos socials

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: protocol social. 36 hores

UF 2: usos a taula. 30 hores

 

Mòdul professional 7: assessoria estètica

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: estudi de tractaments estètics. 75 hores

UF 2: estudi de maquillatge. 37 hores

 

Mòdul professional 8: habilitats comunicatives

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: comunicació i habilitats comunicatives. 40 hores

UF 2: estudi de les habilitats comunicatives. 72 hores

 

Mòdul professional 9: imatge corporativa

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:
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UF 1: identitat corporativa. 33 hores

UF 2: estudi de la imatge corporativa. 33 hores

 

Mòdul professional 10: direcció i comercialització

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 15 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: l'empresa d'imatge personal. 60 hores

UF 2: plans de venda, comercialització i comunicació empresarial. 42 hores

UF 3: protocol d'atenció als clients. 15 hores

 

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

Mòdul professional 13: projecte d'assessoria d'imatge personal i corporativa

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte d'assessoria d'imatge personal i corporativa. 99 hores

 

Mòdul professional 14: formació en centres de treball

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen
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Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: assessoria cosmètica

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: la pell i els seus annexos. 22 hores

UF 2: cosmètica per a la pell i els seus annexos. 50 hores

UF 3: estudi cosmètic. 20 hores

UF 4: perfumeria cosmètica. 20 hores

 

UF 1: la pell i els seus annexos

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza l'estudi estètic per a l'assessoria cosmètica utilitzant tècniques d'anàlisi de l'òrgan cutani, dels
annexos cutanis i de la morfologia corporal.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica l'estructura anatòmica i fisiològica de l'òrgan cutani i els seus annexos.

1.2 Especifica les característiques de les tipologies cutànies.

1.3 Estableix les diferències entre els diferents tipus de pell i de cuir cabellut.

1.4 Reconeix les necessitats cosmètiques de cada tipus de pell.

1.5 Especifica les reaccions que pot presentar la pell per l'acció de diversos agents externs.

1.6 Identifica els mètodes d'anàlisi de la pell i de l'estat del cabell i del cuir cabellut.

1.7 Relaciona les alteracions facials, corporals i dels annexos cutanis amb influència en la imatge personal amb
els tractaments estètics i/o cosmètics.

1.8 Identifica els tractaments estètics facials, corporals i capil·lars en l'àmbit de la medicina i la cirurgia
estètica.

 

Continguts

 

1. L'estudi estètic de l'òrgan cutani, dels annexos cutanis i de la morfologia corporal:

1.1 La pell: característiques, estructura anatòmica i fisiologia. El cuir cabellut.
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1.2 Els annexos cutanis: tipus, estructura, característiques i fisiologia.

1.3 La tipologia cutània segons diferents criteris: emulsió epicutània, fototipus, elasticitat i d'altres.
Característiques. Trets diferenciadors entre la pell masculina i femenina. Necessitats cosmètiques generals.

1.4 La reacció cutània davant agents externs i cosmetològics. La prova de sensibilitat.

1.5 Els mètodes i tècniques d'anàlisi de la pell, l'estat del cabell i del cuir cabellut.

1.6 El protocol de reconeixement de l'estat cutani i capil·lar.

1.7 Les alteracions facials i corporals amb influència en la imatge personal i els possibles tractaments o cures
cosmetològics. Alteracions vasculars i de la microcirculació, de la queratinització, del teixit subcutani i
conjuntiu, discromies, etc.

1.8 Les principals alteracions dels annexos cutanis i el cuir cabellut amb influència en la imatge personal i els
possibles tractaments o cures cosmetològics. Alteracions unguials, de la secreció sudoral, de la lipidació, en la
quantitat pilosa, alteracions estètiques estructurals i cromàtiques de la tija pilosa, etc.

1.9 Trastorns alimentaris, psicològics o altres relacionats amb la imatge personal. Sobrepès, obesitat, anorèxia
i bulímia. Paràmetres relacionats: IMC, etc.

1.10 La cirurgia i la medicina estètica facial, corporal i capil·lar. Principals tècniques associades.

1.11 Alteracions que requereixen la intervenció mèdica o d'altres professionals.

 

UF 2: cosmètica per a la pell i els seus annexos

Durada: 50 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza els cosmètics i les formes cosmètiques analitzant-ne les característiques i la capacitat de
penetració a la pell.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica la composició general dels productes cosmètics.

1.2 Identifica les característiques i les funcions de les substàncies més utilitzades en l'elaboració d'un cosmètic.

1.3 Especifica les característiques de les diferents formes de presentació.

1.4 Determina els mecanismes d'actuació dels cosmètics sobre la pell.

1.5 Identifica la part externa d'un cosmètic comercial.

1.6 Analitza la reglamentació tecnicosanitària i la normativa europea sobre productes cosmètics.

 

2. Determina els cosmètics per a la pell relacionant-ne els ingredients i formes de presentació amb les seves
indicacions cosmètiques.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix la classificació dels cosmètics per a la pell segons la seva composició, efectes i lloc d'actuació.

2.2 Identifica els criteris de selecció dels cosmètics més adequats al tipus de pell i tractament.

2.3 Relaciona els ingredients actius dels cosmètics d'higiene i complementaris amb el seu mecanisme
d'actuació.
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2.4 Estableix les indicacions dels cosmètics de manteniment, protecció i tractament de la pell.

2.5 Relaciona els ingredients actius dels cosmètics amb les seves indicacions cosmetològiques.

2.6 Identifica la cosmètica facial i corporal masculina.

2.7 Coneix els diferents productes d'ús en medicina estètica.

2.8 Valora la importància de l'ús de complements nutricionals amb finalitats cosmètiques.

2.9 Identifica les necessitats cosmètiques en les alteracions estètiques facials i corporals amb influència en la
imatge personal.

2.10 Valora la importància de conèixer les innovacions cosmètiques.

 

3. Determina els cosmètics per als annexos cutanis i el cuir cabellut relacionant-ne els ingredients i formes de
presentació amb les seves indicacions cosmètiques.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Estableix la classificació dels cosmètics capil·lars.

3.2 Selecciona els cosmètics d'higiene, condicionament, canvis de forma, color i descoloració segons el tipus i
estat del cabell i cuir cabellut.

3.3 Relaciona els principis actius dels cosmètics de tractament capil·lar amb les seves indicacions.

3.4 Valora la importància dels cosmètics per protegir i mantenir el cabell i el cuir cabellut en bon estat.

3.5 Identifica els cosmètics capil·lars masculins.

3.6 Estableix els criteris per a l'elecció dels cosmètics depilatoris.

3.7 Valora la importància de l'ús de descolorants del pèl moixí.

3.8 Relaciona els cosmètics de manicura i pedicura amb la seva forma d'actuar.

3.9 Relaciona els cosmètics de tractaments de mans, peus i ungles amb la seva forma d'actuar.

3.10 Coneix els complements dietètics i nutricionals per al cabell i les ungles.

3.11 Identifica les necessitats cosmètiques de les alteracions dels annexos cutanis amb influència en la imatge
personal.

3.12 Valora la importància de conèixer les innovacions cosmètiques.

 

Continguts

 

1. Cosmètics i formes cosmètiques:

1.1 Els productes cosmètics: concepte. Diferència entre cosmètic i medicament. Classificació de les diferents
línies i cosmètics de tractaments facials/corporals. Composició general.

1.2 Característiques de les substàncies més utilitzades en l'elaboració d'un cosmètic.

1.3 La forma cosmètica: concepte. Tipus. Característiques. Efectes, mecanismes d'actuació i criteris de selecció
dels cosmètics per a tractaments facials i corporals.

1.4 L'actuació dels cosmètics sobre la pell. Graus de permeabilitat.

1.5 Estabilitat, alteracions, conservació i paràmetres de qualitat dels productes cosmètics.

1.6 La part externa del cosmètic: elements, etiquetatge i certificacions, entre d'altres.

1.7 La normativa higienicosanitària en cosmètica.
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1.8 Altres elements o complements d'ús cosmètic: fitocosmètica, complements nutricionals (nutricosmètica),
etc.

 

2. Determinació dels cosmètics per a la pell:

2.1 Classificació dels cosmètics segons la seva composició, efectes i lloc d'actuació.

2.2 Cosmètics d'higiene i complementaris. Cosmètics facials i corporals: tipus, ingredients actius principals,
forma de presentació, efectes, indicacions, contraindicacions. Criteris de selecció.

2.3 Cosmètics de manteniment, protecció i tractament de la pell. Cosmètics facials i corporals: classificació,
característiques, substàncies actives, efectes, indicacions, contraindicacions. Criteris de selecció.

2.4 Cosmètics decoratius o de maquillatge. Concepte, tipus, composició, actius cosmètics, formes cosmètiques,
classificació, mecanismes d'actuació i contraindicacions. Criteris de selecció.

2.5 Cosmètica masculina facial i corporal: característiques i criteris de selecció.

2.6 Cosmètica específica per a medicina estètica: injeccions i implants de substàncies, etc. Tipus, funcions,
composició, formes de presentació. Precaucions. Criteris de selecció.

2.7 Complements estètics dietètics i nutricionals. Concepte, classificació i indicacions. Principals ingredients i
forma d'ús.

2.8 Fitocosmètica i altres.

2.9 Necessitats cosmètiques de les alteracions estètiques facials i corporals amb influència en la imatge
personal.

 

3. Determinació dels cosmètics per als annexos cutanis i el cuir cabellut:

3.1 Cosmètics capil·lars: classificació i característiques.

3.2 Cosmètics per a la higiene i el condicionament capil·lar. Concepte, forma d'actuar, ingredients actius
principals, indicacions. Criteris de selecció.

3.3 Cosmètics per als canvis de forma temporals: aplicació, manteniment i acabat.

3.4 Cosmètics per als canvis de forma permanent.

3.5 Cosmètics per als canvis de color i descolorants. Classificació, forma d'actuar, principals ingredients,
indicacions i precaucions. Criteris de selecció.

3.6 Cosmètics per a les alteracions del cabell i del cuir cabellut (estructurals, cromàtiques, pitiriasi, seborrea,
alopècia, etc.). Classificació, principis actius, forma d'actuar, indicacions. Criteris de selecció.

3.7 Cosmètics per al manteniment i la protecció del cabell i del cuir cabellut: forma i color, protectors del calor,
protectors solars i altres. Indicacions, forma d'actuar i formes cosmètiques.

3.8 Cosmètics masculins: barberia. Classificació, indicacions, ingredients i formes cosmètiques.

3.9 Cosmètics per a l'eliminació del pèl moixí o borrissol: depilatoris químics i físics. Classificació, forma
d'actuar, indicacions i precaucions. Criteris de selecció. Cosmètics predepilatoris i postdepilatoris.

3.10 Cosmètics descolorants del pèl moixí o borrissol. Composició, mecanisme d'acció, formes cosmètiques,
indicacions i precaucions. Criteris de selecció.

3.11 Productes per a manicura i pedicura. Classificació, funció, principals ingredients i formes cosmètiques.
Criteris de selecció.

3.12 Cosmètics per al manteniment, protecció i tractament de mans, peus i ungles.

3.13 Complements dietètics i nutricionals. Indicacions i ingredients actius.

3.14 Necessitats cosmètiques de les alteracions dels annexos cutanis amb influència en la imatge personal.
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UF 3: estudi cosmètic

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora propostes personalitzades de tractaments cosmètics establint pautes d'entrenament per als nous
hàbits.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica un protocol personalitzat d'assessoria cosmètica.

1.2 Emplena els qüestionaris i la fitxa cosmetològica.

1.3 Determina les necessitats cosmètiques dels clients.

1.4 Reconeix la informàtica i els mitjans audiovisuals com a mitjà de tractament de la imatge personal en
relació amb les necessitats cosmètiques dels clients.

1.5 Identifica la necessitat de derivació a altres professionals.

1.6 Estableix els hàbits de vida i els consells necessaris per optimitzar l'efecte cosmètic.

1.7 Assessora en l'elecció de cosmètics per a la pell i els seus annexos.

1.8 Assessora en les tècniques d'aplicació dels diferents tipus de cosmètics proposats.

1.9 Elabora el dossier sobre l'assessoria cosmètica de forma personalitzada.

1.10 Valora el grau de satisfacció dels clients.

1.11 Identifica les desviacions dels resultats i proposa mesures correctives.

 

2. Estableix pautes per a l'assessorament en la compra de cosmètics seleccionant-ne els establiments de venda
i identificant-ne les línies comercials.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Caracteritza els establiments de venda de cosmètics i la venda en línia.

2.2 Elabora dossiers d'informació sobre línies cosmètiques, cases comercials, centres de medicina estètica i
altres.

2.3 Assessora en les línies de cosmètica masculina.

2.4 Relaciona les línies cosmètiques amb els establiments de venda.

2.5 Valora la importància de la relació qualitat-preu.

2.6 Identifica els factors a considerar en la compra de cosmètics.

2.7 Aplica tècniques de comunicació en la compra de cosmètics.

2.8 Identifica els productes associats a la venda dels cosmètics.

2.9 Elabora lots i paquets de regals cosmètics.

 

Continguts
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1. Propostes personalitzades de tractaments cosmètics:

1.1 Protocol d'actuació en l'assessorament de cosmètics.

1.2 Qüestionaris i fitxa cosmetològica.

1.3 Programes informàtics i mitjans audiovisuals de tractament i valoració de la imatge personal.

1.4 Protocol de tractament personalitzat: preparació i higiene, nucli del tractament, finalització del tractament.

1.5 Tècniques d'aplicació de cosmètics de preparació i higiene de la pell. Seqüenciació. Consells d'higiene en
funció del tipus de pell.

1.6 Tècniques d'aplicació de cosmètics de manteniment i protecció.

1.7 Tècniques d'aplicació de cosmètics de tractament, facials i corporals. Seqüenciació.

1.8 Tècniques d'aplicació de productes capil·lars: xampú, condicionador, cosmètics per a alteracions i altres.

1.9 Tècniques d'aplicació de cosmètics per a tractaments de mans i peus.

1.10 Dossier d'assessoria cosmètica: estudis i anàlisis fets, selecció de cosmètics, pautes d'aplicació, pla de
manteniment i seguiment.

1.11 Grau de satisfacció dels clients. Proposta de mesures correctives.

 

2. Pautes per a l'assessorament en la compra de cosmètics:

2.1 Establiments de venda de cosmètics: característiques, tipus de cosmètics, criteris de selecció. La venda en
línia (online).

2.2 Fase de documentació. Elaboració de la base d'informació de línies de cosmètics, cases comercials, centres
de medicina estètica, etc. Les línies de cosmètica masculina. Cosmètica bio, eco i natural.

2.3 Línies de cosmètics facials, capil·lars i corporals de venda al públic i/o als professionals.

2.4 Relació qualitat-preu en la compra de cosmètics.

2.5 Criteris per a l'assessoria de compra de cosmètics facials, capil·lars, corporals i decoratius. L'assessoria de
compra de cosmètica masculina.

2.6 La comunicació aplicada a l'assessoria per a la compra de cosmètics. La venda creuada.

2.7 El cosmètic com a article de regal. Presentació externa. Elaboració de lots i paquets de regals. Productes
associats a la venda de cosmètics.

 

UF 4: perfumeria cosmètica

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina pautes d'assessorament personalitzat en l'elecció de perfums analitzant-ne les variables
personals i sociolaborals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Especifica les fases d'un protocol d'assessoria en perfumeria cosmètica.

1.2 Identifica la composició general d'un perfum.

1.3 Classifica els productes de perfumeria segons el seu contingut en essències, solució alcohòlica i formes
perfumants.
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1.4 Classifica els perfums en famílies olfactòries.

1.5 Identifica les notes de fons, cos i sortida de l'estructura del perfum.

1.6 Diferencia els tipus de formes perfumants.

1.7 Du a terme el test del perfum.

1.8 Selecciona el perfum en funció de les necessitats dels clients.

1.9 Descriu els factors que influeixen en la variació d'un perfum en diferents persones.

1.10 Enumera els factors que influeixen en l'elecció del perfum.

1.11 Especifica el procediment per a l'aplicació del perfum.

1.12 Estableix els criteris per a la compra d'un perfum.

1.13 Relaciona el perfum amb les tendències.

 

Continguts

 

1. Pautes d'assessorament en l'elecció del perfum:

1.1 Protocol d'actuació en l'assessorament de perfums.

1.2 Perfums: concepte, composició general (actius i excipients) i classificació.

1.3 Estructura d'un perfum. Piràmide olfactòria.

1.4 Tipus de perfums: perfumeria alcohòlica, les famílies de perfums i els mètodes d'extracció del perfum.

1.5 El test del perfum: relació del tipus de perfum amb les característiques i necessitats del client (personals,
professionals i socials).

1.6 Factors que influeixen en l'elecció d'un perfum. Criteris per escollir-lo.

1.7 Pautes d'ús: zones d'aplicació i procediment.

1.8 Criteris per a la compra del perfum.

1.9 L'olor corporatiu.

 

 

Mòdul professional 2: disseny d'imatge integral

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Unitats formatives que el componen:

UF 1: recursos per a l'estudi de la imatge. 80 hores

UF 2: estudi integral de la imatge. 32 hores

UF 1: recursos per a l'estudi de la imatge

Durada: 80 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació
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1. Identifica el camp de treball dels professionals de l'assessoria d'imatge personal i corporativa establint-ne
els protocols d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Contextualitza l'assessorament de la imatge personal i corporativa.

1.2 Reconeix el camp de treball dels assessors d'imatge personal i corporativa.

1.3 Identifica les figures relacionades amb la professió.

1.4 Elabora els protocols d'actuació de l'assessoria personal i corporativa.

1.5 Estableix les fases d'actuació dels assessors d'imatge personal i corporativa.

1.6 Identifica la motivació en el canvi d'imatge personal o corporativa.

1.7 Identifica les necessitats sociolaborals o personals dels clients, entitats o empreses.

1.8 Estableix els mètodes i equips per a l'estudi dels clients, entitats o empreses.

1.9 Identifica els mostraris bàsics de referència.

1.10 Determina les capacitats professionals dels assessors d'imatge personal i corporativa.

 

2. Caracteritza la iconologia relacionant la seva percepció amb la repercussió en assessoria d'imatge personal i
corporativa.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica la iconologia i les seves característiques.

2.2 Valora l'evolució històrica de la iconologia.

2.3 Estableix els valors associats a la iconologia.

2.4 Relaciona l'ús dels elements iconològics amb la seva aplicació en l'assessoria d'imatge personal i
corporativa.

2.5 Identifica els codis, signes i símbols iconològics.

2.6 Estableix les relacions entre les percepcions i les sensacions associades.

2.7 Relaciona els elements iconològics amb els sentits, les emocions i les qualitats personals.

2.8 Estableix els nivells de percepció i els seus condicionants.

2.9 Justifica la importància de l'objectivitat en l'anàlisi iconològica.

2.10 Valora la importància de la utilització correcta del llenguatge iconològic.

2.11 Analitza les línies, els colors, les formes, els volums i l'expressivitat corporal i els elements sensorials
associats a la imatge personal i corporativa.

2.12 Determina els codis d'assessorament d'imatge personal i corporativa.

 

3. Elabora i gestiona documentació per a l'assessoria d'imatge personal i corporativa tenint en compte les
demandes i necessitats dels clients.

 

Criteris d'avaluació
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3.1 Determina el tipus de documentació tècnica necessària per dur a terme un projecte integral d'assessoria
d'imatge personal o corporativa.

3.2 Estableix estratègies de recerca d'informació.

3.3 Identifica els diferents sistemes d'arxivament i classificació de la informació.

3.4 Identifica els qüestionaris necessaris per a l'assessoria personal i corporativa.

3.5 Estableix els criteris, l'estructura i els apartats que han de tenir els documents de l'assessoria.

3.6 Elabora qüestionaris d'assessoria d'imatge personal i corporativa.

3.7 Identifica la legislació referent a la protecció de dades.

3.8 Elabora documents complementaris per a l'assessorament d'imatge personal i corporatiu.

3.9 Estableix pautes per a la revisió i millora dels documents per a l'assessoria d'imatge personal i corporativa.

 

4. Elabora documentació gràfica per a l'assessoria d'imatge personal i corporativa aplicant-hi tècniques
d'expressió gràfica, fotogràfiques, audiovisuals i informàtiques.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les tècniques gràfiques, audiovisuals i informàtiques associades al projecte d'assessoria.

4.2 Aplica tècniques d'expressió gràfica per a l'obtenció d'esbossos.

4.3 Identifica els mitjans audiovisuals amb repercussió en l'assessorament d'imatge.

4.4 Elabora fotografies i altres materials audiovisuals aplicant tècniques bàsiques.

4.5 Determina les característiques tècniques i indicacions dels programes informàtics amb aplicació en el
projecte d'assessoria.

4.6 Utilitza aplicacions informàtiques per al tractament de la imatge.

 

Continguts

 

1. El camp d'actuació:

1.1 L'assessoria personal i corporativa. Camp de treball. Definició i competències. Particularitats. Figures
professionals relacionades.

1.2 El protocol d'actuació en assessoria personal i corporativa. Elaboració del protocol: tipus, continguts i
documents de suport.

1.3 Mostraris de referència. Concepte i tipus.

1.4 Mètodes d'identificació de les necessitats sociolaborals o personals i dels motius del canvi d'imatge.

1.5 Les capacitats professionals dels assessors d'imatge personal i corporativa: organització, metodologia,
observació, assertivitat, empatia, responsabilitat, discreció, altres.

 

2. La iconologia i la seva percepció:

2.1 La iconologia. Concepte i característiques.

2.2 Les icones: definició, tipus i característiques.

2.3 Història de la iconologia. Variacions universals iconològiques.

2.4 Els valors morals i estètics associats a la iconologia.
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2.5 Aplicacions de la iconologia en diferents sectors.

2.6 Percepció iconològica. La sensibilitat individual. Els nivells de percepció i els seus condicionants.

2.7 Els sentits i la iconologia: la vista, l'audició, el tacte i la tangibilitat, l'olfacte i el gust. Concepte.
Característiques i variacions individuals.

2.8 Elements que conformen la imatge: codis, signes i símbols. Les línies, els colors, les formes, els volums, el
moviment, els sons i les olors.

2.9 L'objectivitat i la relativitat. Diferenciació entre percepció i emocions. Les emocions i les qualitats
personals. Modificació de la percepció.

2.10 Les qualitats en l'assessoria d'imatge personal o corporativa. Concepte i tipus. Les qualitats personals.

2.11 Ús del llenguatge iconològic i les característiques de l'assessoria personal o corporativa. El llenguatge
iconològic: definició, característiques i importància. Les equivalències entre qualitats i característiques físiques,
codis, símbols i signes. Les formes adjectivades de les qualitats. Les taules de qualitats i la seva jerarquització.
El diccionari iconològic o nomenclàtor.

 

3. La documentació en l'assessorament d'imatge personal i corporativa:

3.1 Bases d'informació general. Identificació de les fonts documentals: escrites, gràfiques, audiovisuals i altres.
Característiques principals.

3.2 Mètodes d'obtenció de la informació: estratègies de recerca i selecció. La fiabilitat de la informació.

3.3 Tècniques de classificació en els diferents àmbits. Sistemes d'arxivament i la seva metodologia. Els arxius
en paper. Les bases de dades informatitzades i el seu funcionament.

3.4 Actualització de la informació: control, seguiment i conservació.

3.5 Qüestionaris d'assessoria personal o corporativa: concepte, característiques, finalitat i objectius. Tipus de
qüestionaris: bàsics i específics. Característiques i diferències. Disseny de qüestionaris. L'adaptació dels
qüestionaris. Pautes de revisió i millora dels qüestionaris. Control de qualitat aplicat als qüestionaris.

3.6 Altres documents d'assessoria personal o corporativa: concepte i característiques. Tipus de documents
interns (contractació del servei, declaració de confidencialitat, elaboració de pressupostos, contractes de
col·laboradors, contractes de protecció de dades, altres).

3.7 Documents de projecció externa (dossier de presentació, díptic/tríptic, dossier d'empresa, targetes de
visita, altres).

 

4. Disseny de documents gràfics per a l'assessoria d'imatge personal i corporativa:

4.1 Tècniques d'expressió gràfica, fotogràfica, audiovisual i informàtica.

4.2 L'elaboració d'esbossos: tècniques, elements i estris de dibuix. Elements bàsics del dibuix i la seva aplicació
en assessoria.

4.3 La fotografia analògica i digital. Concepte i principis. Funcionament bàsic. L'ús de la càmera. Tècniques
bàsiques utilitzades en fotografia. La il·luminació. La composició. El retoc fotogràfic i els seus elements. Altres.
Retocs fotogràfics i estereotips de gènere.

4.4 Les aplicacions informàtiques com a mitjà de tractament de la imatge personal o corporativa. Iniciació al
tractament digital de fotografies. Programes informàtics relacionats. Tipus i característiques.

4.5 Els mitjans audiovisuals. Tipus. Característiques. La post-producció.

4.6 Altres tècniques aplicades al disseny d'esbossos per a l'assessoria d'imatge personal o corporativa.

 

UF 2: estudi integral de la imatge

Durada: 32 hores
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Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora l'estudi integral de la imatge aplicant-hi mètodes i tècniques d'anàlisi.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les demandes i necessitats dels clients d'un servei d'assessoria personal o corporativa.

1.2 Especifica les tècniques d'anàlisi i avaluació de les característiques dels clients, entitats o empreses.

1.3 Estableix pautes per l'autovaloració i observació dels clients, entitats o empreses.

1.4 Aplica tècniques d'anàlisi i avaluació de la imatge integral.

1.5 Identifica l'estil i els criteris estètics dels clients.

1.6 Determina l'àmbit de l'assessorament a fer.

1.7 Determina els documents, suports i materials necessaris per a l'estudi integral de la imatge.

1.8 Relaciona les qualitats o característiques físiques amb els elements iconològics.

1.9 Analitza els resultats de l'estudi integral de la imatge.

 

2. Elabora propostes personalitzades d'assessoria d'imatge integral determinant-ne les fases del procés
d'elaboració.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina l'estructura i els apartats de la proposta d'assessoria d'imatge integral.

2.2 Identifica les fases del procés d'elaboració de la proposta.

2.3 Estableix la documentació de suport i les aplicacions informàtiques associades.

2.4 Identifica les relacions amb els col·laboradors en la proposta d'assessoria d'imatge integral.

2.5 Elabora el pressupost de la proposta.

2.6 Presenta la proposta amb professionalitat.

2.7 Estableix la seqüenciació, la temporalització, els mitjans tècnics i personals necessaris per dur a terme la
proposta d'assessoria d'imatge integral.

2.8 Presenta diferents propostes d'assessoria als clients.

2.9 Proposa, si escau, un pla d'entrenament i/o formació.

 

3. Defineix un pla de control i seguiment per als serveis d'assessoria d'imatge integral interpretant les
demandes de les persones usuàries.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els aspectes que han de ser avaluats en la qualitat del servei prestat.

3.2 Estableix les normes de qualitat en totes les fases del procés.

3.3 Elabora un pla d'avaluació per al servei d'assessoria d'imatge integral.

3.4 Identifica les principals causes que poden donar lloc a deficiències en el servei prestat.
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3.5 Selecciona tècniques per valorar el grau de satisfacció dels clients.

3.6 Proposa mesures correctives per optimitzar els serveis prestats.

3.7 Identifica el procés a seguir davant una queixa o reclamació.

3.8 Aplica tècniques d'argumentació davant les objeccions a la proposta.

 

Continguts

 

1. Estudi integral de la imatge:

1.1 Protocol de comunicació amb els clients, entitats o empreses.

1.2 Tècniques d'anàlisi i avaluació de les característiques físiques dels clients.

1.3 Identificació de l'estil, criteris estètics i necessitats i demandes dels clients, entitats o empreses.

1.4 Mètodes per detectar els criteris estètics, les necessitats i demandes. L'entrevista. L'autovaloració.

1.5 L'observació: seqüenciació i aplicació de pautes d'observació. Aspecte estètic extern, expressió: oral,
gestual i corporal, cultura i marc social. Personalitat i característiques psicològiques bàsiques. Conducta i
hàbits. Altres. Les mesures físiques i la seva determinació. Els colors. Els inestetismes o elements a corregir.
Les qualitats actuals i futures dels clients.

1.6 Tipus d'assessorament a fer: parcial, d'imatge integral, de bellesa, professional, corporatiu, etc.

1.7 Documentació per a l'anàlisi dels clients. Qüestionaris i altres documents.

1.8 Registre i control de la informació. El suport de gravació gràfica de registres dels clients: càmera
fotogràfica, càmera de vídeo, gravadora, etc. Determinació i preparació. Les graelles, taules, etc.

 

2. Elaboració de propostes personalitzades d'assessoria d'imatge integral:

2.1 El projecte d'assessoria d'imatge integral: concepte, fases i tipus de projectes. Característiques.

2.2 Disseny de propostes personalitzades de canvis d'imatge integral. Estructura específica de la proposta.
Documentació de suport. Propostes escrites, gràfiques i audiovisuals.

2.3 Caracterització del nou estil.

2.4 Documentació tècnica i econòmica annexa a la proposta: tipus i característiques.

2.5 Pautes per a l'elaboració de la proposta d'assessoria. Informació a consignar, apartats, requisits d'imatge,
continguts, format de presentació, seqüenciació, temporalització, altres característiques.

2.6 Relació de mitjans, espais, recursos humans i materials necessaris. Proveïdors i altres professionals.
Criteris de selecció de professionals col·laboradors.

2.7 Pla d'actuació. Temporalització. Coordinació de treballs.

2.8 Presentació de propostes. Tècniques de comunicació. Elements de suport.

2.9 Resolució de dubtes, acords i autorització del procés.

2.10 Tarificació del servei. Quantia parcial i global. Estudi econòmic del servei. Sistemes de liquidació
econòmica. Alternatives en el pagament.

2.11 La llei de protecció de dades. Els pactes de confidencialitat.

 

3. Avaluació de la qualitat dels serveis d'assessoria d'imatge integral:

3.1 Elements del pla d'avaluació del servei d'assessoria d'imatge integral.
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3.2 Tècniques d'argumentació a les objeccions de les propostes.

3.3 Paràmetres que defineixen la qualitat en el servei d'assessorament en la presentació de la proposta i/o
servei finalitzat.

3.4 Principals causes de deficiències en els serveis d'assessoria d'imatge integral.

3.5 Tècniques per valorar el grau de satisfacció dels clients.

3.6 Mesures correctives per a corregir les desviacions produïdes.

3.7 Resolució de queixes i reclamacions.

 

 

Mòdul professional 3: estilisme en vestuari i complements

 

Durada: 264 hores

Hores de lliure disposició: 25 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 13

Unitats formatives que el componen:

UF 1: estilisme en el vestir. 16 hores

UF 2: evolució dels cànons estètics. 70 hores

UF 3: moda contemporània. 70 hores

UF 4: vestuari i complements. 53 hores

UF 5: estudi del vestuari i els complements. 30 hores

 

UF 1: estilisme en el vestir

Durada: 16 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Caracteritza l'assessorament en estilisme en el vestir identificant les seves característiques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els conceptes d'ús freqüent en estilisme en el vestir.

1.2 Diferencia entre tendència i moda.

1.3 Identifica les característiques de les desfilades de moda.

1.4 Diferencia els conceptes d'elegància i estil.

1.5 Identifica les fires més importants del sector i les seves característiques.

1.6 Valora la influència de l'art en la moda.

1.7 Identifica l'estil i la seva gradació.

1.8 Relaciona l 'estilisme en el vestir amb la publicitat i els mitjans de comunicació.

 

Continguts
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1. L 'estilisme en el vestir:

1.1 Conceptes d 'estilisme: vestiteca, sala d'exposicions (showroom), centre comercial d'estocs (outlet), fons
d'armari, complements, etc.

1.2 L'elegància i l'estil. Elements que defineixen l'estil en el vestir. Definició, característiques i classificació
general d'estils. Gradació de l'estil. El manual d'estils en estilisme en el vestir.

1.3 Les tendències i la moda. Concepte, diferències i característiques.

1.4 Repercussió econòmica. Tècniques associades a la seva difusió.

1.5 La confecció industrial, el prêt-à-porter i l'alta costura. Característiques. Repercussions en la imatge final.

1.6 Col·lecció. Concepte i característiques.

1.7 Desfilades. Terminologia associada i característiques.

1.8 La idea, el concepte i el procés creatiu. La investigació com a base de la inspiració i realització.

1.9 Principals fires mundials relacionades amb l'estilisme.

1.10 Publicitat i moda. Estereotips de gènere.

1.11 L'art i la moda. El disseny de moda. Tendències i innovacions associades.

 

UF 2: evolució dels cànons estètics

Durada: 70 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza la moda i les seves tendències al llarg de la història identificant-ne els cànons i els estils
estètics.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza les funcions del vestuari.

1.2 Diferencia els cànons estètics de les diferents èpoques històriques.

1.3 Estableix els elements de vestuari i complements en les diferents èpoques històriques.

1.4 Relaciona els canvis socials amb les característiques del vestuari.

1.5 Estableix el naixement de l'alta costura i els principals dissenyadors.

1.6 Relaciona l'alta costura amb la seva repercussió en l'evolució de la moda.

 

Continguts

 

1. La moda i les seves tendències al llarg de la història:

1.1 El vestit en la prehistòria.

1.2 Les civilitzacions antigues i la seva influència en el vestuari.

1.3 El vestuari egipci. El maquillatge i la bellesa.
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1.4 El món clàssic i preclàssic. L'ideal de bellesa clàssic.

1.5 Bizanci i el vestit joia.

1.6 L'edat mitjana i la seva estètica.

1.7 El renaixement. La influència de les corts italianes. La moda a la cort espanyola i la seva repercussió
mundial.

1.8 El barroc i la cort francesa. El rococó.

1.9 La revolució francesa i els canvis associats. El romanticisme. El dandisme. Els canvis volumètrics en la
moda femenina.

1.10 El modernisme. La revolució industrial i la seva repercussió en el vestuari.

1.11 El naixement de l'alta costura. Moviments reformistes.

 

UF 3: moda contemporània

Durada: 70 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza la moda contemporània identificant-ne els creadors i tendències.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza les tendències de la moda contemporània.

1.2 Identifica la importància dels canvis de línia en el vestuari del segle XX.

1.3 Determina els cànons estètics de les diferents dècades de la moda contemporània.

1.4 Estableix els elements del vestuari i complements de les diferents dècades de la moda contemporània.

1.5 Identifica els dissenyadors amb influència en la història de la moda contemporània.

1.6 Identifica la repercussió de l'alta costura en l'evolució de la moda.

1.7 Relaciona els canvis socials amb l'evolució en el vestuari de la moda contemporània.

1.8 Detalla els aspectes més rellevants dels nous creadors i tendències en la moda.

1.9 Valora la importància de conèixer l'evolució de la moda i les tendències.

 

Continguts

 

1. Creadors i tendències de la moda contemporània:

1.1 Inicis del segle XX. El canvi d'era i la seva silueta.

1.2 Els anys 20. L'androgínia. Les noves cases de moda.

1.3 Els anys 30. La moda i el cinema.

1.4 La moda i el surrealisme.

1.5 El new look i el teatre de la moda.

1.6 Els pantalons texans i l'estil de vida americà.
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1.7 Els hippies.

1.8 La joventut i les seves revolucions. La minifaldilla.

1.9 El cinema i la televisió. El futurisme. La moda unisex. El punk.

1.10 La moda americana i la nova silueta.

1.11 La fi de l'alta costura. Noves alternatives.

1.12 Els dissenyadors japonesos i la seva influència.

1.13 Les modes socials actuals. Les tribus urbanes. Elements identificadors.

1.14 Panorama de la moda actual: la techno-couture, etc.

1.15 L'avantguarda dels dissenyadors.

1.16 Joves dissenyadors nacionals i internacionals.

1.17 El futur de la moda. Els nous tèxtils. Les innovacions futures.

 

UF 4: vestuari i complements

Durada: 53 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica els elements del vestuari, els colors i els seus materials analitzant la seva repercussió en la imatge
final.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza les peces del vestuari i els seus elements.

1.2 Identifica els materials i teixits.

1.3 Valora l'ús de teixits i materials ecològics i ètics.

1.4 Proposa consells per a la conservació i manteniment de les peces.

1.5 Identifica la informació i el simbolisme de les etiquetes.

1.6 Diferencia el vestuari social, professional i d'etiqueta.

1.7 Relaciona el simbolisme del color amb la seva repercussió en l' estilisme en el vestir.

 

2. Relaciona els complements amb la seva repercussió en la configuració de l'estil.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Caracteritza els complements i els seus usos.

2.2 Relaciona les marques, materials i teixits dels complements amb la seva repercussió final.

2.3 Valora la utilització de materials ecològics i ètics en l'elaboració dels complements.

2.4 Proposa consells per a la conservació i manteniment dels complements.

2.5 Reconeix les principals marques en joieria, bijuteria i rellotgeria.

2.6 Coneix el principals nusos de corbata.
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2.7 Identifica els complements adients per a cada persona i circumstància d'ús.

2.8 Relaciona el tipus i estil dels complements amb la seva repercussió en la imatge externa.

 

Continguts

 

1. La indumentària masculina i femenina:

1.1 Tipus de peces. La seva repercussió en la imatge. Criteris de selecció. Elements i característiques de les
peces: els escots, els colls, les mànigues, els abrics, les jaquetes, els pantalons, les faldilles, les bruses i
camises, els vestits, les samarretes i els tops, etc.

1.2 Materials i teixits utilitzats en estilisme. Concepte, classificació i característiques. Pautes per a la seva
conservació.

1.3 Les fibres tèxtils. Els no teixits. Els nous teixits i les seves aplicacions.

1.4 El patronatge. Les costures i la passamaneria. Concepte, tipus i característiques.

1.5 Les pells naturals i la seva preparació. Classificació i característiques.

1.6 L'etiquetatge de les peces. Normativa. Simbologia. Consells de rentat, planxat i conservació.

 

2. Tipus de vestuari:

2.1 El vestuari professional/laboral.

2.2 El vestuari d'etiqueta. Característiques dels teixits i materials. Complements.

2.3 El vestuari en celebracions socials.

2.4 La roba interior. Tipus i característiques.

2.5 La moda unisex.

 

3. Complements:

3.1 Concepte i tipus. Composició i materials. Valors associats.

3.2 Joieria i bijuteria: diferències. Tipus de materials. Disseny. Classificació de peces. Principals marques i
models. Rellotgeria. Altres.

3.3 Els mòbils i altres dispositius. Tipus. Principals marques i models.

3.4 Les sabates. Principals parts. Materials d'ús freqüent. Tipus de sabates i adequació. Problemes relacionats
amb els peus i les seves solucions.

3.5 Les bosses: materials, tipus, característiques i adequació.

3.6 Les ulleres: materials, tipus, característiques. Correccions.

3.7 Les corbates: materials i tipus de nusos.

3.8 Altres.

 

4. El color en estilisme en el vestir:

4.1 Característiques. Test del color. Tècniques per a l'elecció de colors personals.

4.2 L'ús del color i la seva repercussió en l 'estilisme en el vestir.
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UF 5: estudi del vestuari i els complements

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Realitza l'estudi dels clients determinant-ne els canvis en la figura a través de la indumentària i els
complements.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina les característiques corporals amb influència en la indumentària.

1.2 Realitza la presa de mesures corporals que determinen la figura.

1.3 Realitza representacions gràfiques de la figura humana.

1.4 Identifica la tipologia corporal.

1.5 Identifica les característiques corporals a potenciar i els inestetismes o desproporcions corporals a corregir
a través de la indumentària.

1.6 Realitza el test del color per a la selecció de la gamma cromàtica del vestuari.

1.7 Aconsella harmonies cromàtiques per a la imatge final.

1.8 Determina les peces i els complements i els seus criteris de selecció en funció de les necessitats.

1.9 Estableix pautes per aconseguir l'harmonia en el vestuari.

1.10 Elabora la proposta en estilisme.

1.11 Proporciona taules d'equivalència en talles de diversos països.

1.12 Proposa sistemes d'avaluació i control de qualitat en estilisme.

 

2. Estableix pautes per guiar en la compra de vestuari i complements seleccionant fonts d'informació i
establiments.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix criteris per identificar les demandes en la compra de vestuari.

2.2 Identifica els punts de venda de vestuari i complements.

2.3 Selecciona establiments de venda especialitzats, dissenyadors i firmes de roba.

2.4 Determina el vestuari bàsic del fons d'armari i la seva revisió i actualització.

2.5 Determina les peces necessàries per a l'equipatge bàsic en diferents activitats.

2.6 Determina pautes d'elecció de combinació de peces i complements.

2.7 Proporciona tècniques per a la correcta combinació de colors.

2.8 Selecciona les peces en funció de les variables de la persona usuària.

2.9 Estableix valoracions en la relació qualitat-preu dels establiments de venda.

 

Continguts
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1. Estudi dels clients:

1.1 Mètodes i equips per a l'estudi i anàlisi dels clients. Aplicació dels mètodes d'observació.

1.2 Els patrons habituals.

1.3 Detecció de necessitats.

1.4 Identificació de l'àmbit d'aplicació i de les qualitats de la imatge a projectar.

1.5 Tècniques de preparació dels clients.

1.6 El cos humà. L'antropometria de la figura humana masculina i femenina. Proporcions reals i idealitzades.
Percepció de les mateixes.

1.7 Característiques corporals amb influència en la indumentària.

1.8 Les talles. Determinació de les mesures corporals. Taula d'equivalències del vestidor en altres països.

1.9 La representació gràfica de la figura humana.

1.10 La tipologia: concepte, tipus i característiques. Sistemes per determinar la tipologia corporal. Els
inestetismes. Les asimetries.

1.11 Les correccions corporals mitjançant el vestuari.

1.12 El vestuari i la seva harmonia. La indumentària segons l'estació de l'any, l'hora del dia i l'acte social.

1.13 La proposta personalitzada per al canvi d'imatge a través de la indumentària.

 

2. Pautes per guiar en la compra de vestuari i complements:

2.1 Els punts de venda de vestuari i complements.

2.2 Criteris de selecció d'establiments de venda de roba. La venda en línia. Els punts de venda. Relació
qualitat-preu.

2.3 El fons d'armari.

2.4 L'equipatge bàsic en diferents activitats.

2.5 Pautes per a l'elecció i combinació de peces i complements.

2.6 Proves de vestuari.

2.7 Colors personals de peces i accessoris. Tècniques per a la correcta combinació de colors.

 

 

Mòdul professional 4: assessoria de perruqueria

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Unitats formatives que el componen:

UF 1: estudi capil·lar. 50 hores

UF 2: disseny d'estils d'imatge. 62 hores

 

UF 1: estudi capil·lar
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Durada: 50 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Realitza l'estudi per a l'assessoria de perruqueria aplicant-hi tècniques d'anàlisi capil·lar i de morfologia
corporal.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina les mesures d'atenció, preparació i acomodació dels clients per a l'anàlisi de les seves
característiques i necessitats.

1.2 Determina les normes de seguretat i higiene en l'assessoria en perruqueria.

1.3 Coneix les pautes d'utilització dels mitjans tècnics específics per a l'anàlisi capil·lar i morfològic.

1.4 Identifica les característiques, l'aspecte i l'estat del cabell, el cuir cabellut i el pèl del rostre.

1.5 Aplica tècniques i mètodes per a l'anàlisi de les característiques del cuir cabellut, el cabell i el pèl facial.

1.6 Relaciona les tècniques i processos de perruqueria amb el dany capil·lar.

1.7 Identifica les alteracions capil·lars i del cuir cabellut amb influència en la imatge personal.

1.8 Identifica els diferents dissenys i formes del pèl facial.

1.9 Relaciona la morfologia corporal i del cap amb la forma, volum i color del pentinat i pèl facial.

1.10 Identifica els patrons habituals de pentinat, maquillatge, vestuari i complements de la persona usuària.

1.11 Estableix el mètode de detecció de les necessitats sociolaborals, artístiques i altres.

1.12 Interpreta els resultats obtinguts en l'anàlisi estètica.

1.13 Emplena les fitxes específiques de registre de les dades obtingudes seguint les pautes establertes.

 

2. Determina els processos, tècniques i tractaments capil·lars per a l'assessorament identificant-ne les
tècniques emprades.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els processos, tècniques i tractaments capil·lars necessaris per a la creació de la nova imatge.

2.2 Estableix les tècniques associades als tractaments capil·lars.

2.3 Justifica la utilització dels productes d'higiene, condicionament, manteniment, protecció del cabell o
tractament capil·lar.

2.4 Estableix els criteris per seleccionar perruques, pròtesis capil·lars i extensions.

2.5 Estableix mecanismes de col·laboració amb els professionals de la perruqueria per dur a terme processos,
tècniques i tractaments capil·lars.

2.6 Determina els arguments tècnics que justifiquin l'elecció.

 

Continguts

 

1. Estudi estètic per a l'assessoria de perruqueria:
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1.1 Mesures d'atenció, preparació i acomodació dels clients per a l'anàlisi capil·lar.

1.2 Normes de seguretat i higiene aplicades a l'assessoria en perruqueria.

1.3 Tècniques i equips per a l'anàlisi de les característiques del cuir cabellut, el cabell i el pèl facial. Tècniques
d'observació visual (directa, d'imatges analògiques/digitals), tàctil, amb aparells, material visual, altres).

1.4 Característiques del cabell. Diàmetre, forma, color natural, tenyit i matís en les diferents zones de la
cabellera i tija capil·lar, cabells blancs, la porositat, estat, quantitat, número i situació dels remolins, etc.

1.5 Característiques del cuir cabellut. Tipus d'emulsió epicutània.

1.6 Les característiques del pèl facial (celles, barba).

1.7 Alteracions del cuir cabellut i del cabell amb influència en la imatge personal.

1.8 Relació de la morfologia corporal amb el pentinat i disseny del pèl facial. Correccions òptiques.

1.9 Tècniques d'anàlisi i avaluació de l'estil del pentinat i del pèl del rostre. L'estil del pentinat en relació amb la
moda. Les tendències de la moda del cabell i el pèl facial.

 

2. Processos, tècniques i tractaments capil·lars per a l'assessorament:

2.1 Mitjans i cosmètics específics per a les tècniques i processos de perruqueria. Estris, aparells, cosmètics
capil·lars bàsics de canvi de color, canvi de forma, elaboració i manteniment del pentinat. Cosmètics bàsics de
barberia.

2.2 Tècniques i processos de perruqueria. Tipus i classificació.

2.3 El color del cabell: natural i artificial. Teoria del color i la seva aplicació en perruqueria. Qualitats i
significats dels colors. Harmonia i contrast.

2.4 Tècniques bàsiques de canvi de color. Coloració temporal, semipermanent i permanent. La descoloració. Els
blens. Indicacions i contraindicacions. Manteniment.

2.5 Tècniques bàsiques de canvis de forma temporal i acabament del pentinat. Els motlles, l'assecador de mà,
les planxes, altres. Indicacions i contraindicacions. Manteniment.

2.6 Tècniques bàsiques de canvis de forma permanent. Indicacions i contraindicacions. Manteniment.

2.7 Tècniques bàsiques de canvis de longitud del cabell.

2.8 Tècniques bàsiques de recollits.

2.9 Tècniques senzilles de col·locació d'extensions. Manteniment.

2.10 Pròtesis i perruques. Manteniment.

2.11 Tècniques bàsiques de barberia.

 

UF 2: disseny d'estils d'imatge

Durada: 62 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina els canvis que s'han de fer en el cabell i en el pèl facial per crear el nou estil identificant-ne els
procediments i les tècniques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques de la imatge a potenciar, neutralitzar o modificar a través de l'assessoria de
perruqueria i barberia.
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1.2 Emplena formularis valoratius de les preferències, hàbits i costums dels clients.

1.3 Determina els estils d'imatge a través dels pentinats i tècniques de perruqueria i barberia.

1.4 Identifica els elements iconològics del pentinat que formen la nova imatge.

1.5 Estableix els criteris per determinar la llargada, forma i color del cabell, tipus de pentinat o recollit en la
nova imatge.

1.6 Determina els criteris per dissenyar l'estil de la barba i el bigoti.

1.7 Justifica l'elecció dels canvis proposats per l'obtenció de la nova imatge.

1.8 Utilitza eines gràfiques i/o informàtiques per l'elaboració de dissenys.

1.9 Reconeix les fonts documentals per a l'obtenció de dades sobre les característiques de pentinats, recollits i
els seus complements.

1.10 Realitza un mostrari d'estils actual de perruqueria.

 

2. Elabora la proposta de canvi d'imatge tenint en compte les variables personals, sociolaborals i, si escau, els
requeriments escènics.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Dissenya la proposta de canvi d'imatge per les modificacions en el cabell.

2.2 Utilitza eines gràfiques i/o informàtiques per a la presentació de la proposta.

2.3 Selecciona els processos, tècniques, tractaments i cosmètics capil·lars necessaris per al canvi d'imatge.

2.4 Argumenta l'elecció proposada amb terminologia clara i comprensible.

2.5 Especifica els mitjans, espais, recursos humans i materials necessaris per dur a terme el projecte.

2.6 Programa la seqüenciació i temporalització de la proposta personalitzada.

2.7 Presenta la proposta personalitzada en assessoria de perruqueria.

2.8 Estableix la proposta d'assessorament per a produccions audiovisuals, de fotografia i moda.

 

3. Estableix pautes per al manteniment de la nova imatge utilitzant tècniques i equips per a l'entrenament
personal.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les pautes per assessorar en el manteniment de la nova imatge.

3.2 Identifica i especifica els processos, tècniques, tractaments i cosmètics capil·lars necessaris per al
manteniment de la nova imatge.

3.3 Proposa pautes d'aplicació de productes per al manteniment del pentinat.

3.4 Valora el grau de satisfacció dels clients.

3.5 Identifica les desviacions produïdes i proposa mesures correctives.

3.6 Estableix un calendari d'activitats per a l'aplicació de procediments i cosmètics per mantenir l'estil
proposat.

3.7 Assessora els clients en la selecció i aplicació de cosmètics d'ús personal per al cuir cabellut, el cabell i el
pèl facial.

3.8 Fa pràctiques d'entrenament dels clients en el maneig bàsic d'estris i aparells de perruqueria.
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3.9 Fa pràctiques d'entrenament dels clients en autoelaboració de pentinats, acabats i recollits bàsics.

3.10 Manté una actitud professional durant el procés.

 

Continguts

 

1. Canvis en el cabell i en el pèl facial per crear el nou estil:

1.1 L'obtenció d'informació. Estudi de les circumstàncies que promouen el canvi. Estudi dels clients.
Documentació tècnica annexa a la proposta.

1.2 Anàlisi de la informació obtinguda: característiques del cuir cabellut, cabell i pèl facial per a l'assessoria en
perruqueria; estil dels clients; morfologia corporal i relació amb el pentinat; necessitats sociolaborals,
artístiques i altres. Anàlisi dels resultats obtinguts.

1.3 Estudi de la imatge dels clients. La iconologia i el pentinat. Recursos informàtics.

1.4 Els elements del pentinat/pèl facial que formen la nova imatge. Selecció del nou estil i de la nova imatge.

1.5 El canvi a fer. Forma, llargada i color del cabell. Tipus de pentinat o recollit. Disseny de barba i bigoti.

 

2. Elaboració de propostes de canvi d'imatge:

2.1 Identificació dels processos, tècniques, tractaments, cosmètics capil·lars i altres mitjans necessaris per als
canvis d'imatge.

2.2 Elaboració de dissenys gràfics i/o informàtics.

2.3 Elaboració de documentació específica personalitzada: descripció dels processos, tècniques, tractaments i
cosmètics capil·lars.

2.4 Seqüenciació, temporalització, pautes de manteniment, selecció de mitjans, espais, recursos humans i
materials definitius.

2.5 Presentació i argumentació de la proposta personalitzada. Documentació tècnica annexa. Resolució de
dubtes. Pressupost. Mitjans tècnics per a la presentació.

2.6 Elaboració de propostes d'assessorament de perruqueria per a produccions audiovisuals, fotografia i moda.

2.7 La satisfacció dels clients. Identificació de les desviacions produïdes i proposta de mesures correctives.

 

3. Establiment de pautes per al manteniment de la nova imatge:

3.1 Selecció i aplicació de cosmètics d'ús personal.

3.2 Maneig bàsic d'estris i aparells de perruqueria.

3.3 Autoelaboració de pentinats, acabats i recollits senzills.

3.4 Establiment del calendari de formació.

 

 

Mòdul professional 5: protocol i organització d'esdeveniments

 

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 25 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8
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Unitats formatives que el componen:

UF 1: protocol institucional. 65 hores

UF 2: protocol empresarial. 23 hores

UF 3: organització d'esdeveniments. 85 hores

 

UF 1: protocol institucional

Durada: 65 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza el protocol oficial identificant-ne la normativa associada.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Utilitza adequadament el lèxic del protocol.

1.2 Relaciona la història del protocol i la seva evolució amb el context actual.

1.3 Caracteritza la normativa protocol·lària.

1.4 Identifica la legislació vigent relacionada amb el protocol.

1.5 Estableix els àmbits d'aplicació de la normativa protocol·lària.

1.6 Reconeix els organigrames de les institucions on s'aplica el protocol.

1.7 Relaciona el protocol oficial amb les seves característiques.

1.8 Estableix precedències raonades en els actes protocol·laris.

1.9 Identifica les distincions protocol·làries i la seva aplicació.

1.10 Reconeix la simbologia associada a les distincions.

 

2. Caracteritza els actes protocol·laris oficials i no oficials atenent a les seves característiques.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els actes públics oficials i no oficials.

2.2 Especifica les característiques dels actes no oficials.

2.3 Relaciona les característiques dels actes religiosos amb les normes de comportament i la tradició.

2.4 Caracteritza els actes protocol·laris de l'entorn universitari.

2.5 Coneix els elements que conformen el protocol en els actes militars.

2.6 Identifica els actes diplomàtics i la seva repercussió.

2.7 Caracteritza el protocol esportiu.

2.8 Identifica els actes d'especial rellevància que tenen lloc a Catalunya.

2.9 Justifica la importància del coneixement i seguiment de les normes de protocol.
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Continguts

 

1. Caracterització del protocol oficial:

1.1 Concepte de protocol. Principis de la pràctica del protocol. Altres conceptes relacionats.

1.2 Origen i història del protocol. Importància actual del protocol.

1.3 La normativa protocol·lària i la legislació vigent aplicada al protocol: tipus, característiques i fonts de
consulta. Altres normatives oficials.

1.4 Les institucions públiques i privades: concepte, organització i característiques. Organització amb identitat
mixta.

1.5 Les institucions públiques: concepte, organització i característiques. Els poders de l'estat i les forces
armades. La casa reial. Altres institucions.

1.6 Les institucions privades: concepte, organització i característiques.

1.7 El protocol oficial i les seves característiques. Les precedències. La presidència dels actes.

1.8 Distincions protocol·làries i la seva simbologia. Concepte i característiques. Els títols nobiliaris. Les ordres i
condecoracions. Els tractaments honorífics.

1.9 L'heràldica i la vexil·lologia. Simbologia. Normativa, importància i aplicacions.

 

2. Caracterització dels actes protocol·laris oficials i no oficials:

2.1 Els actes públics. Concepte, classificació i característiques.

2.2 Els actes públics oficials: actes públics de caire civil, actes públics de caire militar, visites oficials,
inauguracions i altres.

2.3 Els actes privats i/o no oficials. Característiques i tipus d'actes no protocol·laris. Congressos, banquets,
actes corporatius i familiars.

2.4 El protocol religiós i els seus actes. Característiques dels actes religiosos.

2.5 El protocol diplomàtic. Actes vinculats: lliurament de cartes credencials. Les recepcions diplomàtiques:
models de comportament en recepcions diplomàtiques.

2.6 El protocol universitari i els seus actes. Característiques, precedència i organigrama. Tipus d'actes
universitaris.

2.7 El protocol militar i els seus actes. Organigrama dels cossos militars i la seva precedència. Tipus d'actes
militars. Tributació d'honors militars.

2.8 Actes oficials autonòmics: diades i altres.

2.9 Protocol esportiu. Característiques.

 

UF 2: protocol empresarial

Durada: 23 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina el protocol empresarial aplicant-hi criteris d'imatge corporativa.

 

Criteris d'avaluació
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1.1 Caracteritza el protocol empresarial.

1.2 Relaciona l'organització empresarial amb el tipus d'empresa.

1.3 Identifica els departaments de l'empresa amb repercussió en el protocol.

1.4 Determina la importància dels actes empresarials.

1.5 Determina el funcionament general dels actes empresarials de caràcter públic i privat.

1.6 Especifica les precedències i presidències empresarials.

1.7 Justifica la importància de la difusió mediàtica dels actes empresarials.

1.8 Relaciona els actes socials empresarials amb la seva repercussió en la imatge de l'empresa.

1.9 Realitza accions de difusió promocional en els mitjans de comunicació.

 

2. Caracteritza el protocol internacional establint-ne pautes d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les característiques dels grups mundials dominants en relació amb el protocol.

2.2 Caracteritza els hàbits, costums i cultura social dels grups mundials dominants.

2.3 Relaciona les variacions protocol·làries amb els països i els grups socials i religiosos.

2.4 Estableix les pautes d'actuació en protocol internacional.

2.5 Coneix fonts d'informació específiques de l'àmbit del protocol internacional.

2.6 Valora la influència del protocol en les relacions internacionals.

 

Continguts

 

1. Caracterització del protocol empresarial:

1.1 El protocol empresarial: concepte i característiques.

1.2 Les empreses i la seva organització. Formes i fórmules empresarials. Els departaments amb repercussió en
el protocol empresarial.

1.3 Els actes empresarials públics i privats. Les precedències empresarials. Presidència dels actes.

1.4 Actuacions empresarials amb repercussió en el protocol: les presentacions personals, l'acte-presentació, la
presentació de l'empresa. Altres.

1.5 Adaptació de les normes de protocol i usos socials en les diferents situacions empresarials. Els regals i
l'empresa.

1.6 Les visites i altres actes socials empresarials. El viatge de negocis. Els àpats de negocis. Altres.

1.7 Actes de caràcter empresarial privat. Les reunions.

 

2. Caracterització del protocol internacional:

2.1 Protocol internacional: característiques.

2.2 El protocol internacional i la seva relació amb el món empresarial. Els grups dominants mundials.

2.3 La UE: concepte, història, característiques. Simbologia associada. Establiment de precedències.
Característiques comunes protocol·làries dels principals països constituents de la UE: Regne Unit, Alemanya,
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França i Itàlia. Els països de l'est.

2.4 Canadà. Divisions idiomàtiques i culturals. Hàbits, costums i cultura social de cada zona.

2.5 EUA. Costums, hàbits i cultura social. Organització territorial. Zones d'influència associades.

2.6 Amèrica llatina. Hàbits, costums i cultura social.

2.7 El món àrab. Costums, hàbits i cultura social.

2.8 L'Àfrica subsahariana. Costums i cultura social comuna.

2.9 Les cultures orientals. Hàbits, costums i cultura social de cada zona.

2.10 Les relacions internacionals i la seva repercussió en el protocol.

2.11 Pautes d'actuació en el protocol internacional.

 

UF 3: organització d'esdeveniments

Durada: 85 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya i organitza actes i reunions socials identificant-ne els requeriments i programant-ne les activitats a
fer.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza el tipus d'acte a organitzar i les seves particularitats.

1.2 Identifica els recursos materials i personals per a l'organització d'un acte protocol·lari.

1.3 Caracteritza els espais físics i la seva decoració en relació amb l'acte a desenvolupar.

1.4 Identifica el públic assistent, la seva precedència i distribució.

1.5 Determina el disseny dels documents, elements de promoció i altres vinculats a l'acte.

1.6 Proposa els itineraris de visita i rutes d'accés.

1.7 Determina la seqüenciació i temporalització de l'acte.

1.8 Prepara el dossier de premsa i les accions amb els mitjans de comunicació.

1.9 Analitza els aspectes de seguretat adequats i la correcta coordinació amb els serveis de seguretat i/o
mèdics.

1.10 Estableix les accions de seguiment posteriors a l'acte.

1.11 Determina el pressupost de l'acte.

 

2. Organitza esdeveniments i reunions socials adaptant-los a les demandes dels clients.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els actes socials que requereixen assessorament.

2.2 Determina les necessitats i requeriments en celebracions i actes familiars de caràcter civil o religiós.

2.3 Caracteritza els diferents tipus d'aniversaris i les formes de celebrar-ho.
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2.4 Caracteritza els esdeveniments singulars i les seves particularitats.

2.5 Estableix les necessitats materials i personals dels diferents tipus d'esdeveniments socials.

2.6 Dissenya i elabora els documents associats a l'acte.

2.7 Identifica les precedències i presidències en els esdeveniments socials.

2.8 Relaciona els espais i les seves característiques amb el tipus d'acte.

2.9 Proposa models de decoració associats a la simbologia de l'esdeveniment social.

2.10 Estableix els criteris per dissenyar el menú associat a un esdeveniment social.

2.11 Proposa llistes de regals i altres elements recordatoris dels actes socials.

 

Continguts

 

1. L'organització dels actes protocol·laris:

1.1 L'organització d'actes protocol·laris. Tipus d'acte, finalitat, temporalització, ubicació, professionals
col·laboradors, proveïdors i altres. Necessitats materials associades.

1.2 Els objectius de l'acte. Públic assistent. La precedència de les personalitats. La decoració de l'acte. La
simbologia associada als actes i la seva importància. Els elements de promoció de l'acte. Grafisme de l'acte.
Altres.

1.3 El cronograma. Els plànols i el llibre de ruta. El pressupost.

1.4 La comunicació en els actes protocol·laris. Les relacions amb els mitjans de comunicació. Les rodes de
premsa.

1.5 La inauguració de l'acte: característiques. Les relacions amb els mitjans de comunicació. La cloenda de
l'acte: característiques.

1.6 Accions postprotocol. Control de qualitat de l'acte.

 

2. Establiment de pautes d'organització d'actes i reunions socials:

2.1 Necessitats organitzatives en altres actes protocol·laris no oficials.

2.2 Pautes d'organització de congressos. Definició i característiques. Altres.

2.3 Pautes d'organització de banquets. Definició i característiques. Distribució de taules en un banquet.
Col·locació dels comensals. Els documents associats al banquet. El menú. Altres.

2.4 Pautes d'organització de reunions al domicili. Concepte i tipus. Recepcions. Aniversaris infantils.

2.5 Pautes d'organització de celebracions familiars de caràcter civil o religiós. Batejos, primeres comunions i
aniversaris de noces. Cerimònies d'enterrament. Altres.

2.6 Pautes d'organització de bodes. Tipus de cerimònies de casament. Característiques. Elecció del recinte i la
seva decoració. El seguici.

2.7 Necessitats organitzatives d'altres esdeveniments socials: festes, balls, exhibicions d'art, aniversaris i
altres.

 

 

Mòdul professional 6: usos socials

 

Durada: 66 hores
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Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: protocol social. 36 hores

UF 2: usos a taula. 30 hores

 

UF 1: protocol social

Durada: 36 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza el protocol social i els usos socials atenent a les seves característiques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza el protocol social.

1.2 Reconeix l'evolució del protocol social.

1.3 Valora l'obligatorietat o la relativitat dels usos socials.

1.4 Relaciona les característiques personals amb els usos socials.

1.5 Interpreta els signes del llenguatge corporal en relació amb els usos socials.

1.6 Justifica la importància del protocol social.

1.7 Utilitza terminologia associada al protocol social.

1.8 Identifica els diferents codis de comunicació i conducta segons la procedència o el país.

1.9 Coneix les normes oficials de ciutadania en relació amb el comportament social.

 

2. Determina els usos i normes protocol·làries en les relacions socials identificant-ne els models establerts.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Justifica la importància dels usos socials en les relacions socials.

2.2 Determina les normes d'etiqueta social en diferents situacions.

2.3 Coneix els drets i deures dels amfitrions i dels convidats.

2.4 Especifica el comportament social relacionat amb els regals.

2.5 Determina els criteris d'elecció dels regals segons les circumstàncies personals, socials i laborals.

2.6 Representa diferents tipus de salutacions i presentacions segons la situació o circumstància.

2.7 Assessora sobre aspectes generals per a comunicar-se en societat segons els usos socials.

2.8 Identifica el comportament associat a les celebracions de diferents tipus.

2.9 Estableix recomanacions generals d'imatge personal en les situacions de dol.
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3. Elabora propostes d'assessorament en usos socials adaptant-les a les demandes dels clients.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Aplica tècniques per detectar demandes dels clients en usos socials.

3.2 Relaciona les demandes dels clients amb les seves necessitats sociolaborals.

3.3 Realitza l'estudi de les característiques personals i del llenguatge i usos socials dels clients.

3.4 Determina la necessitat de formació en usos socials dels clients.

3.5 Dissenya propostes personalitzades en usos socials.

3.6 Especifica els mitjans, espais, recursos humans i materials per assolir els objectius de la proposta.

3.7 Planifica el calendari d'actuació per assolir els objectius de la proposta.

 

Continguts

 

1. Caracterització dels usos i habilitats socials:

1.1 El protocol social. Els usos socials: definició i característiques.

1.2 Història i evolució del protocol social.

1.3 Conceptes associats: urbanitat, bones maneres, protocol social, habilitats socials, cortesia, l'educació
social, els bons costums, el saber estar, etc.

1.4 Usos del protocol social. Codis de comunicació i conducta. Situacions i actuacions socials subjectes a usos
socials.

1.5 Característiques personals associades al protocol social: la discreció, el sentit de l'humor, l'amabilitat i
altres.

1.6 El llenguatge corporal i la comunicació en usos socials.

1.7 La multiculturalitat. Característiques i implicacions en el comportament social. El respecte a la diferència.

1.8 Els usos socials i la vida en societat. Normatives i/o legislació oficial.

 

2. Usos i pautes de comportament social en les relacions socials:

2.1 Les relacions socials: concepte i tipus.

2.2 Normes de comportament en societat. Les invitacions socials. Les visites. La via pública. Altres.

2.3 Les reunions socials. Deures dels amfitrions i dels convidats. El te i el cafè: la seva cerimònia.

2.4 Les celebracions familiars: tipus. Característiques generals i comportament associat. Recomanacions
generals de vestuari.

2.5 Les festes i els aniversaris. La presentació en societat. Característiques generals i comportament associat.

2.6 El dol i els usos socials associats. Recomanacions generals d'imatge personal.

2.7 El comportament social relacionat amb els regals. Tipus de regals. Criteris d'elecció. Presentació i
lliurament de regals.

2.8 Usos socials lligats a la presentació i la comunicació personal. Les salutacions i les presentacions. Fórmules
de cortesia. Els nous usos socials i la tecnologia.

 

3. Propostes d'assessorament en usos socials:
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3.1 Estructura i característiques.

3.2 Les necessitats en usos socials i característiques personals dels clients.

3.3 Els canvis necessaris en usos socials.

3.4 Relació de mitjans, espais, recursos humans i materials necessaris per dur a terme el projecte.

3.5 La formació en usos socials dels clients. Tipus i professionals associats.

3.6 La personalització de la proposta.

3.7 Planificació d'accions. El calendari d'actuació i ensinistrament per assolir els objectius de la proposta.

 

UF 2: usos a taula

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza els usos socials a taula establint-ne els models de comportament i els elements que la integren.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Especifica les pautes de comportament a taula.

1.2 Determina els criteris per a la preparació de la taula.

1.3 Analitza els elements per a la decoració de la taula.

1.4 Coneix l'ús correcte del parament i dels estris que integren la taula.

1.5 Pauta l'assessorament sobre la forma de servir, trinxar i prendre diferents aliments.

1.6 Estableix els criteris de col·locació de comensals a taula.

1.7 Relaciona l'elecció de menú amb l'hora de celebració.

1.8 Estableix criteris bàsics de selecció de vins.

1.9 Justifica models de comportament als establiments de restauració.

 

Continguts

 

1. Caracterització dels usos socials a taula:

1.1 La taula i la seva preparació. La decoració de la taula. Elements que la integren. L'ordre dels elements en
la taula.

1.2 Àpats protocol·laris i les seves característiques: aperitius, bufets, còctels, etc. Comportament associat.
Elecció del menú i l'hora. Selecció de vins. El servei de la taula.

1.3 Criteris de col·locació de comensals a taula.

1.4 Comportament a taula. Comportament en establiments de restauració.

 

 

Mòdul professional 7: assessoria estètica
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Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: estudi de tractaments estètics. 75 hores

UF 2: estudi de maquillatge. 37 hores

 

UF 1: estudi de tractaments estètics

Durada: 75 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Realitza l'estudi per a l'assessoria estètica aplicant-hi tècniques d'anàlisi de la pell i de la morfologia
corporal.

Criteris d'avaluació

1.1 Determina les mesures d'atenció, preparació i acomodació dels clients.

1.2 Estableix els mètodes per fer l'anàlisi facial i corporal.

1.3 Justifica els criteris de selecció dels equips i mitjans tècnics per a l'estudi estètic.

1.4 Maneja els equips per a l'anàlisi estètica.

1.5 Identifica les alteracions de la pell i els seus annexos amb repercussió en la imatge personal.

1.6 Identifica les alteracions estètiques facials i corporals amb influència en la imatge personal.

1.7 Determina les normes de seguretat i higiene en els processos d'anàlisi.

1.8 Interpreta els resultats obtinguts en l'anàlisi estètic.

1.9 Emplena les fitxes de registre segons els criteris establerts.

 

2. Determina els tractaments facials i corporals per a l'assessorament estètic analitzant-ne les tècniques
emprades.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina els tractaments estètics facials i corporals per a l'assessorament estètic.

2.2 Identifica els processos de micropigmentació.

2.3 Identifica els mètodes per a l'eliminació del pèl.

2.4 Identifica el tractament per a la descoloració del pèl.

2.5 Identifica la tècnica per a la tinció de celles i pestanyes.

2.6 Identifica la tècnica per a l'ondulació de pestanyes.

2.7 Selecciona la tècnica de manicura i pedicura.

2.8 Selecciona els tractaments estètics de mans i peus.
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2.9 Selecciona les tècniques d'escultura d'ungles.

2.10 Selecciona les tècniques de decoració d'ungles naturals i/o esculpides.

2.11 Relaciona els tractaments de medicina i cirurgia estètica amb els tractaments prequirúrgics i
postquirúrgics.

2.12 Identifica les aplicacions de les tècniques electroestètiques i els seus criteris de selecció.

2.13 Especifica les tècniques manuals associades als tractaments estètics.

2.14 Determina les tècniques hidrotermals amb aplicació en els tractaments facials i corporals.

 

3. Elabora propostes personalitzades d'assessoria estètica a través de tractaments estètics planificant les fases
per aplicar-los.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Dissenya propostes d'assessoria estètica a través dels tractaments estètics.

3.2 Especifica els mitjans, espais, recursos humans i materials necessaris per dur a terme la proposta
personalitzada.

3.3 Programa la seqüenciació i temporalització per al canvi d'imatge.

3.4 Argumenta l'elecció proposada amb terminologia clara i específica.

3.5 Presenta la proposta personalitzada en assessoria estètica.

3.6 Valora el grau de satisfacció dels clients.

3.7 Identifica les desviacions produïdes i proposa mesures correctives.

 

Continguts

 

1. Estudi per a l'assessoria estètica:

1.1 Tècniques de preparació dels professionals i dels clients.

1.2 Aplicació de protocols de tècniques d'anàlisi facial i corporal. Fases del procés. Mètodes per a l'exploració.

1.3 Maneig d'equips per a l'anàlisi estètica.

1.4 Identificació de l'estat de la pell i dels annexos.

1.5 Identificació del tipus de pell.

1.6 Identificació d'alteracions estètiques facials i corporals amb influència en la imatge personal.

1.7 Interpretació dels resultats. Valoració professional. Derivació a altres professionals.

1.8 Documentació tècnica. Registre i control de la documentació.

 

2. Determinació dels tractaments facials i corporals per a l'assessorament estètic:

2.1 Tractaments estètics facials i corporals. Tipus i classificació. Indicacions i criteris de selecció.

2.2 Micropigmentació.

2.3 Tècniques de depilació mecànica i tècniques avançades per a l'eliminació del pèl.

2.4 Tècniques per a la descoloració del pèl.

2.5 Tècniques per a la tinció de celles i pestanyes.
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2.6 Tècniques per a l'ondulació de pestanyes.

2.7 Tractaments de mans i peus.

2.8 Tècniques d'escultura d'ungles.

2.9 Tècniques de decoració d'ungles naturals i/o esculpides.

2.10 Tractaments prequirúrgics i postquirúrgics.

2.11 Tècniques electroestètiques. Classificació. Indicacions i contraindicacions. Efectes. Aplicacions. Criteris de
selecció.

2.12 Tècniques manuals amb finalitat estètica. Classificació. Indicacions i contraindicacions. Efectes.
Aplicacions. Criteris de selecció.

2.13 Tècniques hidrotermals amb finalitat estètica. Classificació. Indicacions i contraindicacions. Efectes.
Aplicacions. Criteris de selecció.

 

3. Propostes personalitzades d'assessoria estètica a través de tractaments estètics:

3.1 Elaboració de propostes d'assessoria estètica a través dels tractaments estètics.

3.2 Mitjans, espais, recursos humans i materials necessaris per dur a terme el projecte.

3.3 Planificació d'accions.

3.4 Presentació de la proposta personalitzada.

3.5 Control de qualitat.

 

UF 2: estudi del maquillatge

Durada: 37 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Realitza l'estudi morfològic del rostre per a l'assessorament en estils de maquillatge, aplicant-hi tècniques de
visatgisme.

Criteris d'avaluació

1.1 Determina les proporcions del cànon del cap humà.

1.2 Analitza els elements i característiques físiques del rostre.

1.3 Determina els diferents tipus d'ovals i les seves correccions a través del maquillatge.

1.4 Relaciona les desproporcions dels elements del rostre amb la seva correcció amb maquillatge i/o tècniques
de micropigmentació.

1.5 Estableix els criteris per determinar l'harmonia del color del maquillatge.

1.6 Justifica l'elecció del color per a l'harmonia en el maquillatge.

1.7 Relaciona les característiques de l'estil de maquillatge amb els actes socials.

1.8 Aplica eines gràfiques i informàtiques per als canvis d'estils de maquillatge.

 

2. Assessora els clients en tècniques d'automaquillatge adaptant-les a la morfologia i circumstàncies
sociolaborals.
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Criteris d'avaluació

2.1 Justifica les operacions prèvies a l'automaquillatge.

2.2 Realitza el disseny i correcció de les celles.

2.3 Determina els criteris per a l'elecció dels cosmètics decoratius segons el tipus de maquillatge.

2.4 Relaciona els tipus de cosmètics de maquillatge amb la seva aplicació.

2.5 Aplica els cosmètics de maquillatge segons les seves característiques.

2.6 Aplica les correccions necessàries al rostre.

2.7 Selecciona les diferents tècniques per al maquillatge dels ulls.

2.8 Reconeix la forma de correcció dels llavis i pòmuls segons la morfologia del rostre.

2.9 Adapta diferents estils de maquillatge segons el sexe, edat i circumstància dels clients.

2.10 Aplica les normes de seguretat i higiene en els processos de maquillatge.

 

3. Elabora propostes personalitzades d'assessoria estètica a través del maquillatge planificant les fases per
aplicar-lo.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Dissenya propostes d'assessoria estètica a través del maquillatge i/o micropigmentació.

3.2 Especifica els mitjans, espais, recursos humans i materials necessaris per dur a terme la proposta
personalitzada.

3.3 Programa la seqüenciació i temporalització de la proposta.

3.4 Argumenta l'elecció proposada amb terminologia clara i específica.

3.5 Presenta la proposta personalitzada en assessoria estètica de maquillatge i/o micropigmentació.

3.6 Valora el grau de satisfacció dels clients.

3.7 Identifica les desviacions produïdes i proposa mesures correctives.

 

Continguts

 

1. Estudi morfològic del rostre per a l'assessorament en estils de maquillatge:

1.1 Estudi i anàlisi del rostre.

1.2 Geometria del rostre: tipus d'ovals.

1.3 Estudi dels elements del rostre: celles, ulls, nas, boca, pòmuls, barbeta i front.

1.4 Visatgisme: correccions del rostre a través del maquillatge.

1.5 El color en el maquillatge: teoria del color.

1.6 Influència dels colors del maquillatge en la imatge personal. Harmonia i contrast.

1.7 Estils de maquillatge. Característiques dels diferents estils.

1.8 Aplicació de tècniques de dibuix i eines informàtiques per als canvis d'estils de maquillatge.

 

2. Aplicació de tècniques d'automaquillatge:
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2.1 Tècniques prèvies a l'aplicació de maquillatge: desmaquillat i preparació de la pell.

2.2 Tècniques de correcció i disseny personalitzat de les celles.

2.3 Selecció de cosmètics decoratius segons el tipus de maquillatge.

2.4 Estris i material de maquillatge.

2.5 Tècnica d'aplicació dels productes cosmètics decoratius.

2.6 Tècnica d'aplicació del maquillatge correctiu en el rostre.

2.7 Maquillatge d'ulls.

2.8 Maquillatge de llavis.

2.9 Maquillatge dels pòmuls.

2.10 Procés d'elaboració dels diferents estils de maquillatge i la seva adequació segons el sexe, l'edat i la
circumstància. Fases i seqüenciació.

2.11 Seguretat i higiene en els processos de maquillatge.

 

3. Elaboració de propostes personalitzades d'assessoria estètica a través del maquillatge:

3.1 Elaboració de propostes d'assessoria estètica a través del maquillatge i/o micropigmentació.

3.2 Mitjans, espais, recursos humans i materials necessaris per dur a terme el projecte.

3.3 Planificació d'accions.

3.4 Presentació de la proposta personalitzada.

3.5 Control de qualitat.

 

 

Mòdul professional 8: habilitats comunicatives

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: comunicació i habilitats comunicatives. 40 hores

UF 2: estudi de les habilitats comunicatives. 72 hores

 

UF 1: comunicació i habilitats comunicatives

Durada: 40 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza els tipus de comunicació identificant els elements que intervenen en el procés.

 

Criteris d'avaluació
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1.1 Identifica els elements que intervenen en el procés de comunicació.

1.2 Analitza les eines pròpies de la comunicació escrita.

1.3 Especifica les noves tècniques de comunicació escrita.

1.4 Analitza les eines pròpies de la comunicació oral.

1.5 Analitza la comunicació oral i gestual.

1.6 Estableix les diferències entre la comunicació interpersonal, social i laboral.

1.7 Identifica el llenguatge específic dels diferents tipus de comunicació pública.

1.8 Analitza les novetats en tècniques de comunicació.

1.9 Identifica les característiques de la imatge personal que influeixen en la comunicació.

1.10 Determina els professionals col·laboradors en l'àrea de comunicació.

 

2. Aplica tècniques d'anàlisi de les habilitats comunicatives utilitzant qüestionaris i procediments d'observació.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Especifica la metodologia per a l'anàlisi de la comunicació de la persona usuària.

2.2 Aplica mitjans audiovisuals per fer l'anàlisi en comunicació.

2.3 Estableix les pautes per fer l'entrevista amb els clients i detectar les seves necessitats.

2.4 Analitza els elements personals, socials, culturals i professionals de la persona usuària.

2.5 Detecta les habilitats comunicatives dels clients mitjançant l'observació visual.

2.6 Identifica en la persona usuària els aspectes de la comunicació a potenciar, modificar o adquirir.

2.7 Analitza els registres de comunicació corresponents a cada situació.

2.8 Registra la informació garantint el compliment de la llei de protecció de dades de caràcter personal.

2.9 Identifica els paràmetres de qualitat dels processos.

2.10 Emplena la documentació per a l'autorització del procés.

 

Continguts

 

1. Caracterització dels tipus de comunicació:

1.1 La comunicació. Conceptes bàsics. Elements de la comunicació. Àmbits de la comunicació. El procés de la
comunicació.

1.2 Comunicació escrita. Estils de comunicació. Consells estilístics i de presentació. Estructura i vocabulari. Les
noves tècniques de comunicació escrita. Eines de comunicació 2.0 (electròniques).

1.3 Comunicació oral: eines de l'expressió oral. La veu com a vehicle de comunicació. Elements propis de la
veu: to, volum, harmonies, altres. Relació de la veu amb la imatge personal. Patologies de la veu. Els
professionals de la veu com col·laboradors tècnics. Tècniques de relaxació, respiració diafragmàtica, altres.

1.4 Comunicació gestual: l'expressió corporal. La comunicació no verbal: ús del cos, ulls, espai, proxèmica,
altres.

1.5 La comunicació interpersonal, social i laboral. Característiques. Tipus.

1.6 La comunicació pública: característiques. Tipus de públic. El llenguatge en la comunicació pública. Recursos
per parlar amb públic. Tècniques de comunicació eficaç.
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1.7 La iconologia i els sentits en la comunicació.

1.8 La comunicació en la política.

1.9 Noves eines de comunicació. El coaching i altres.

1.10 Nous mitjans audiovisuals.

1.11 Relació entre imatge personal i comunicació.

1.12 Els professionals col·laboradors en l'àrea de la comunicació.

1.13 La llei de protecció dades: obligacions i repercussions en comunicació.

 

2. Aplicació de tècniques d'anàlisi de les habilitats comunicatives:

2.1 Mètodes per a l'anàlisi de les habilitats comunicatives. Observació directa dels clients. Observació a través
de mitjans audiovisuals. Tipus de materials a utilitzar.

2.2 Detecció de les necessitats i demandes dels clients: entrevista personal i utilització dels qüestionaris. Fitxa
dels clients.

2.3 Anàlisi dels elements que intervenen en la comunicació.

2.4 Anàlisi dels elements que intervenen en els diferents àmbits d'actuació: personal, social, cultural i
professional.

2.5 Tècniques de comunicació a potenciar, modificar o adquirir. Detecció de la necessitat de derivar a altres
professionals.

2.6 Registre i control de la informació.

2.7 Control de qualitat dels processos.

2.8 Llei de protecció de dades de caràcter personal i normativa sobre el dret a la imatge.

 

UF 2: estudi de les habilitats comunicatives

Durada: 72 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora el pla d'actuació dels assessors en tècniques de comunicació identificant el seu camp de treball.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Especifica l'estructura i els elements que ha d'incloure un pla d'assessorament en tècniques de
comunicació.

1.2 Determina les fases d'actuació dels assessors d'habilitats comunicatives.

1.3 Especifica la temporalització i els mitjans tècnics del pla.

1.4 Elabora el dossier de professionals col·laboradors.

1.5 Realitza un pla d'intervenció per a la millora d'habilitats comunicatives.

1.6 Identifica els aspectes de la imatge que influeixen en la comunicació.

1.7 Estableix pautes per fer el seguiment del procés i detectar desviacions.

1.8 Presenta la proposta emprant la comunicació oral i escrita.
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1.9 Diferencia els tipus de suports per a l'elaboració de la proposta.

1.10 Determina l'estructura i la informació que conforma la proposta.

1.11 Identifica els factors que condicionen o modifiquen la proposta.

1.12 Estableix pautes per personalitzar la proposta segons les necessitats dels clients.

1.13 Especifica els mecanismes per resoldre els dubtes plantejats.

 

2. Aplica tècniques d'ensinistrament en comunicació adaptant-les a les necessitats de la persona usuària.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix les activitats per millorar la comunicació interpersonal.

2.2 Especifica les activitats per millorar la comunicació social i professional.

2.3 Estableix les pautes per fer diferents tipus de compareixences davant de públic i audiències.

2.4 Identifica les característiques de les compareixences que influeixen en la imatge.

2.5 Determina les activitats per modificar els diferents tipus de comunicació.

2.6 Aplica tècniques de comunicació per parlar en públic.

2.7 Elabora documents escrits aplicant criteris lingüístics, ortogràfics i d'estil.

2.8 Realitza exposicions orals.

2.9 Realitza activitats d'entrenament amb diferents eines de comunicació.

2.10 Estableix els paràmetres per fer el seguiment i l'avaluació de l'assessoria en comunicació.

 

3. Aplica tècniques d'assessorament per a la compareixença en els mitjans de comunicació analitzant les seves
característiques.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Especifica els tipus i funcions dels mitjans de comunicació.

3.2 Identifica les característiques dels mitjans que influeixen en la comunicació.

3.3 Valora la influència de la imatge en els diferents mitjans.

3.4 Justifica les habilitats comunicatives com a eina per transmetre una imatge.

3.5 Caracteritza el llenguatge verbal i gestual en els diferents mitjans.

3.6 Assessora sobre el llenguatge adequat segons el mitjà i el tipus d'intervenció.

3.7 Relaciona la imatge personal amb la comunicació a través dels mitjans.

3.8 Relaciona el tipus de públic amb el mitjà que cal emprar.

3.9 Identifica la relació dels assessors amb les empreses de comunicació.

3.10 Estableix un pla de comunicació amb els diferents mitjans.

3.11 Relaciona les campanyes publicitàries amb la funció dels assessors d'imatge.

 

Continguts
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1. Elaboració del pla d'actuació dels assessors en tècniques de comunicació:

1.1 Pla general d'assessorament en tècniques de comunicació: estructura i elements. Fases d'actuació dels
assessors d'habilitats comunicatives.

1.2 Fase de documentació. Mètodes d'obtenció de la informació. Criteris de selecció. Anàlisi i classificació de la
informació. Dossier de col·laboradors professionals: criteris per a l'ampliació i actualització de fitxers
d'especialistes.

1.3 Fase d'anàlisi de les característiques, les necessitats i demandes de la persona usuària i del seu entorn.
Fitxes tècniques.

1.4 Fase de desenvolupament: pla d'intervenció per a la millora d'habilitats de comunicació en els diferents
àmbits d'actuació: objectius, mitjans tècnics, temporalització i planificació d'activitats. Activitat per a un acte
puntual i per a canvis progressius. Elements de la imatge que influeixen en la comunicació.

1.5 Fase d'avaluació i control: pautes per fer el seguiment del pla i evitar desviacions.

1.6 Proposta d'assessoria en tècniques de comunicació: estructura, informació i seqüenciació. Factors que
condicionen o modifiquen la proposta. Propostes personalitzades.

1.7 Tipus de suports per a l'elaboració i preparació de documents: paper, mitjans informàtics i mitjans
audiovisuals i altres.

1.8 Tècniques de comunicació de la proposta o pla d'actuació. Avantatges i desavantatges de la comunicació
oral i escrita.

1.9 Tècniques per a la resolució de dubtes.

 

2. Aplicació de tècniques d'ensinistrament en comunicació:

2.1 Activitats per desenvolupar habilitats comunicatives personals i interpersonals, socials i professionals.

2.2 Compareixences davant de públic i audiències: tècnica vocal, la personalitat i el missatge. Tipus de
compareixences: oficials, privades i altres. Característiques de les compareixences que condicionen la imatge.

2.3 Tècniques per parlar en públic. Gravació i revisió.

2.4 Activitats per a la modificació de la comunicació escrita, oral i/o gestual. Vocabulari en comunicació d'ús
habitual (anglicismes).

2.5 Activitats per a la modificació dels elements de la imatge que influeixen en la comunicació.

2.6 Entrenament en eines de la comunicació: atenció telefònica, comunicacions escrites, internet, correu
electrònic, utilització de blogs i pàgines webs, altres. Tipus de llenguatge i tècniques. Escolta activa,
assertivitat, barreres comunicatives, altres.

2.7 Valoració de la imatge a través del nous suports comunicatius: webs, blogs, Facebook, Twitter i altres.

2.8 Tècniques de seguiment del procés d'assessoria en comunicació. Avaluació del procés.

 

3. Aplicació de tècniques d'assessorament per a la compareixença en mitjans de comunicació:

3.1 Els mitjans de comunicació: tipus (massius i interpersonals) i funcions.

3.2 Característiques dels mitjans amb influència en la comunicació.

3.3 La comunicació en els diferents mitjans: ràdio, televisió, cinema, publicitat, premsa, videoconferències,
internet i altres.

3.4 La imatge en la comunicació davant dels mitjans. Element visuals amb influència en la comunicació.
Característiques dels mitjans que condicionen la imatge.

3.5 Característiques del llenguatge oral i gestual en els diferents mitjans de comunicació.

3.6 Adaptació del missatge i del llenguatge al tipus de públic i al mitjà de comunicació.
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3.7 Empreses de comunicació: agències, consultories, altres.

3.8 Relació dels assessors amb les empreses de comunicació.

3.9 El pla de comunicació amb els mitjans.

3.10 Les campanyes publicitàries i l'assessorament d'imatge.

 

 

Mòdul professional 9: imatge corporativa

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: identitat corporativa. 33 hores

UF 2: estudi de la imatge corporativa. 33 hores

 

UF 1: identitat corporativa

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Realitza l'estudi de la identitat corporativa aplicant-hi tècniques d'anàlisi.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el concepte i les característiques de la imatge corporativa.

1.2 Analitza la ideologia i cultura corporativa de l'empresa.

1.3 Estableix els mètodes i tècniques per concretar la identitat corporativa.

1.4 Expressa els conceptes professionals amb la terminologia adequada.

1.5 Relaciona la filosofia corporativa amb la seva finalitat i el seu públic.

1.6 Analitza imatges corporatives públiques i privades, nacionals i internacionals.

1.7 Estableix les relacions entre el tipus d'entitat i la seva imatge corporativa.

1.8 Analitza la percepció social de la imatge i els valors corporatius.

1.9 Realitza l'estudi de la identitat corporativa aplicant-hi tècniques d'anàlisi.

 

2. Determina els elements que defineixen la imatge corporativa de les entitats analitzant el seu disseny i els
seus codis iconològics.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Reconeix els signes d'identificació visual de la imatge corporativa.
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2.2 Estableix les línies de disseny dels elements visuals de la imatge corporativa.

2.3 Aplica el mètode iconològic a l'assessoria d'imatge corporativa.

2.4 Determina els elements identificadors de la filosofia corporativa a potenciar, neutralitzar o eliminar.

2.5 Analitza el simbolisme dels elements distintius, el seu disseny i la diferenciació de la competència.

2.6 Analitza l'evolució en els elements d'identificació i els seus canvis.

2.7 Identifica els espais i l'arquitectura i la seva relació amb la imatge corporativa.

2.8 Analitza els aspectes de la identitat corporativa que transmeten els col·lectius professionals.

2.9 Analitza l'expressió, estils i habilitats d'interrelació de l'equip de treball.

 

Continguts

 

1. L'estudi de la identitat corporativa:

1.1 Assessorament en imatge dels espais. Assessorament en imatge de les persones. Assessorament en imatge
iconogràfica i cultura corporativa.

1.2 La imatge corporativa. Concepte i característiques. Recursos d'identificació. Relació entre imatge
corporativa i tipus d'empresa o entitat.

1.3 La cultura corporativa. Transmissió de la cultura corporativa: habilitats socials, habilitats d'interrelació
professional i corporativa.

1.4 La ideologia o filosofia corporativa de l'organització. Ideologia dels fundadors, de l'equip directiu i dels
recursos humans. Adscripcions i nivells de compromís. La missió i visió de l'empresa.

1.5 Terminologia específica en l'assessoria d'imatge corporativa. Anglicismes.

1.6 Relació entre la filosofia corporativa, la seva finalitat, el seu públic objectiu i el seu públic potencial.

1.7 Anàlisi del tractament de la imatge corporativa en altres països.

1.8 La percepció social dels valors i imatge corporatius.

1.9 Mètodes i tècniques per concretar la identitat corporativa. L'argument corporatiu. Tècniques de client
misteriós (mystery shopper) i la seva adequació.

 

2. Elements que defineixen la imatge corporativa de les entitats:

2.1 L'assessorament d'imatge en el paisatge intern-extern, arquitectura, hàbitat, gràfica i/o iconogràfica, i
col·lectiva. Els espais interiors i exteriors: l'arquitectura corporativa. La diferenciació dels diferents espais.

2.2 Suports dels elements gràfics corporatius. Nous suports empresarials: webs, blogs, Facebook, Twitter i
altres.

2.3 Els signes visuals que determinen la imatge corporativa: tipus i característiques.

2.4 El mètode iconològic aplicat a l'assessoria d'imatge corporativa.

2.5 La relació entre els elements identificadors i la filosofia corporativa. Elements a potenciar, neutralitzar o
eliminar.

2.6 El simbolisme dels elements distintius i el seu disseny.

2.7 La imatge corporativa a través dels col·lectius professionals.

2.8 Anàlisi de l'equip de professionals. Imatge. Expressió. Estils. Habilitats d'interrelació.

2.9 Determinació dels elements, característiques i símbols de la imatge col·lectiva.
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UF 2: estudi de la imatge corporativa

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora projectes d'assessoria d'imatge corporativa determinant-ne el pla d'acció i seqüenciant-ne les fases.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix les fases del projecte d'assessoria d'imatge corporativa.

1.2 Realitza la fase d'investigació i validació de la identitat corporativa.

1.3 Determina les pautes per implementar la imatge corporativa en diferents àmbits, productes i/o serveis.

1.4 Especifica els indicadors de qualitat per al manteniment de la imatge corporativa.

1.5 Elabora la documentació tècnica i econòmica de la proposta.

1.6 Selecciona el format de presentació de la proposta.

1.7 Estableix les accions i el calendari d'actuació per al desenvolupament del projecte.

1.8 Adequa els elements, característiques i símbols per crear la imatge col·lectiva.

1.9 Dissenya la proposta d'assessoria d'imatge col·lectiva.

1.10 Determina els professionals col·laboradors.

1.11 Realitza l'assessorament en imatge externa, expressió i habilitats d'interrelació.

1.12 Planifica la fase de manteniment i control.

1.13 Analitza la repercussió del beneficis de les accions proposades.

 

2. Elabora el manual d'imatge corporativa i/o els llibres d'estil adaptant-los a les característiques de l'entitat.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix l'estructura i objectius dels manuals d'imatge corporativa i llibres d'estil de les companyies.

2.2 Determina els elements gràfics d'identitat visual.

2.3 Justifica les normes referides a l'aplicació del disseny i a la identitat gràfica.

2.4 Reconeix la funció comunicativa de la identitat visual.

2.5 Elabora els manuals de procediment dels diferents àmbits de l'assessoria d'imatge corporativa.

2.6 Estableix les accions necessàries per a la seva implementació.

2.7 Identifica els manuals corporatius d'interès per a l'assessoria d'imatge corporativa.

2.8 Reconeix els elements identificadors dels manuals corporatius dels partits polítics.

2.9 Estableix un mecanisme d'avaluació de l'actualització del manual d'imatge.

 

3. Implementa les estratègies de comunicació establint-ne el pla d'actuació i els elements de promoció
corporativa.
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Criteris d'avaluació

3.1 Estableix les polítiques d'imatge i promoció corporativa.

3.2 Determina els tipus de promoció institucional i corporativa.

3.3 Dissenya un pla de promoció empresarial.

3.4 Analitza les noves formes de comunicació promocional vinculades a la tecnologia.

3.5 Aplica el manual de comunicació estratègica.

3.6 Estableix pautes de relació amb els mitjans i les agències de comunicació.

3.7 Selecciona els elements de promoció corporativa.

3.8 Valora la repercussió social de les accions de patrocini/mecenatge.

3.9 Utilitza marques associades a valors per promocionar l'empresa.

 

Continguts

 

1. Elaboració de projectes d'assessoria d'imatge corporativa:

1.1 El protocol d'imatge o d'estil. Els programes d'imatge institucional: concepte i elements a considerar.

1.2 Anàlisi de programes d'imatge institucional nacionals i internacionals. Característiques principals.
Conclusions.

1.3 Elaboració del projecte d'imatge institucional. Objectius finals, estructura, apartats i fases.

1.4 La investigació i validació de la identitat corporativa. La informació i la cerca. L'obtenció i l'organització de
la informació. Tipus de fonts documentals.

1.5 L'aplicació d'estratègies d'ús dels elements iconològics. Aplicació de la filosofia corporativa.

1.6 Fase d'implementació de la imatge corporativa en els diferents àmbits i camps d'aplicació.

1.7 Fase d'aplicació. La planificació. Elecció d'elements de compliment obligat i de compliment discrecional.

1.8 Fase de manteniment i control de la imatge corporativa: establiment dels indicadors de qualitat.

1.9 Documentació tècnica annexa a la proposta. La documentació econòmica. Acords i autoritzacions.

1.10 Planificació d'accions. Calendari d'actuacions.

1.11 Professionals col·laboradors.

 

2. Elaboració del manual d'imatge corporativa:

2.1 El llibre d'estil o manual d'imatge corporativa. Definició, estructura i objectius.

2.2 Manuals corporatius d'interès en assessoria d'imatge corporativa.

2.3 Importància del manual d'imatge i la seva correcta aplicació.

2.4 Avaluació i actualització del manual d'imatge. Temporalització.

2.5 Identificació i relació amb el projecte d'imatge institucional global. Valor comercial potencial de la imatge
corporativa. Altres.

2.6 Manuals corporatius dels principals mitjans de comunicació. Manuals corporatius dels partits polítics. Altres.

 

3. Implementació d'estratègies de promoció:
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3.1 Polítiques d'imatge i promoció empresarial/institucional. Concepte, tipus i característiques. Avantatges i
desavantatges.

3.2 La comunicació promocional dins de la imatge corporativa. Eines de promoció.

3.3 Pla de comunicació empresarial: definició d'objectius, definició d'estratègies i missatges, calendari
d'actuació, avaluació de costos i seguiment del pla.

3.4 Anàlisi i aplicació del pla de promoció empresarial. L'estudi de mercat. Les relacions externes amb
repercussió en la imatge empresarial/institucional.

3.5 La promoció a través d'internet. Tècniques. Campanyes. Tipus de mitjans de promoció. Comerç electrònic.
La venta a través del web.

3.6 El manual de comunicació estratègica. Manual de comunicació escrita i manual de comunicació verbal i no
verbal. Definicions i conceptes. Pautes i estratègies. Models.

3.7 Relacions amb els mitjans i les agències de comunicació.

3.8 Les relacions amb la premsa.

3.9 Les agències de comunicació.

3.10 Les relacions públiques.

3.11 Les relacions amb els proveïdors, amb les institucions, amb els dirigents polítics i altres.

 

4. La promoció institucional i/o corporativa:

4.1 Elements de promoció corporativa.

4.2 Els espònsors.

4.3 Repercussió institucional: difusió mediàtica, coneixement social, associació a determinats valors, etc.

4.4 Les accions de patrocini/mecenatge. Valoració de les accions. Concepte. Tipus d'accions de patrocini
segons la seva finalitat i la seva repercussió. L'associació amb altres patrocinadors.

4.5 Avantatges i desavantatges. Continuïtat. Les marques associades.

 

 

Mòdul professional 10: direcció i comercialització

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 15 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: l'empresa d'imatge personal. 60 hores

UF 2: plans de venda, comercialització i comunicació empresarial. 42 hores

UF 3: protocol d'atenció als clients.15 hores

 

UF 1: l'empresa d'imatge personal

Durada: 60 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació
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1. Aplica tècniques d'organització d'una empresa d'imatge personal determinant-ne les infraestructures i
recursos.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina els tipus d'empreses d'imatge personal.

1.2 Identifica els productes i serveis que ofereixen les empreses d'imatge personal.

1.3 Estableix les condicions generals de les instal·lacions i equipaments associats.

1.4 Analitza les variables que influeixen en el disseny d'espais i equipaments.

1.5 Identifica i distribueix les diverses zones i annexos.

1.6 Identifica els equipaments adequats a cada zona.

1.7 Determina les mesures de seguretat i higiene de l'empresa.

1.8 Aplica els paràmetres que identifiquen la imatge de l'empresa i dels treballadors.

 

2. Aplica tècniques de gestió dels recursos humans atenent a les competències professionals del personal i
determinant-ne les necessitats de formació.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica l'organigrama de l'establiment d'imatge personal.

2.2 Caracteritza els llocs de treball de l'empresa.

2.3 Estableix sistemes de planificació de plantilla.

2.4 Identifica les tècniques de selecció de personal.

2.5 Relaciona els criteris de selecció de personal amb la política empresarial.

2.6 Dissenya un pla d'acollida dels treballadors.

2.7 Identifica les necessitats i els objectius de la formació.

2.8 Determina les accions formatives per al personal de l'empresa.

2.9 Estableix criteris per a l'avaluació i seguiment del pla de formació.

 

3. Realitza les operacions de gestió tècnica de l'empresa d'imatge personal interpretant-ne la documentació i
utilitzant eines informàtiques.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els elements de gestió de l'empresa d'imatge personal.

3.2 Aplica eines informàtiques per a la gestió de l'empresa.

3.3 Estableix criteris d'assignació dels usuaris del programa de gestió.

3.4 Coordina els mitjans materials i humans per a l'activitat d'una empresa d'imatge personal.

3.5 Estableix criteris d'assignació d'horaris de treball del personal.

3.6 Aplica tècniques de direcció i motivació del personal.
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3.7 Elabora protocols de resolució de conflictes interpersonals.

3.8 Estableix mecanismes per a la gestió del magatzem.

3.9 Elabora documents de gestió econòmica i administrativa.

3.10 Planifica la gestió dels residus generats.

3.11 Aplica la normativa vigent de protecció de dades.

 

4. Estableix criteris de qualitat dels processos i serveis d'imatge personal avaluant-ne la dinàmica global i
proposant-ne mesures correctives.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica els indicadors de qualitat.

4.2 Valora la importància de la qualitat en els processos d'imatge personal.

4.3 Diferencia entre els processos d'auditoria interna i externa.

4.4 Estableix paràmetres per avaluar els diferents processos d'una empresa d'imatge personal.

4.5 Elabora i aplica un pla d'avaluació de la gestió empresarial.

4.6 Elabora un pla d'intervenció per a la correcció de les desviacions de la qualitat.

4.7 Proposa un sistema d'avaluació del grau de satisfacció dels clients.

4.8 Estableix protocols d'actuació per a imprevistos amb repercussió en la qualitat del servei.

 

Continguts

 

1. Les empreses d'imatge personal:

1.1 Models organitzatius de les empreses d'imatge personal. Organigrama de les empreses d'imatge personal.
L'estructura jeràrquica i la seva funció. Característiques i particularitats. Tipus de productes i serveis.

1.2 Les empreses tradicionals d'imatge personal. Noves tendències empresarials. Perfils professionals
relacionats: entrenadors personals (coach), organitzadors d'armaris, organitzadors de casaments (wedding
planner), etc.

1.3 Instal·lacions generals dels establiments d'imatge personal. Disseny i distribució. Condicions i equipaments.
El magatzem.

1.4 Mesures de seguretat i higiene. Concepte i aplicació. Consideracions específiques. Accidents freqüents en
les empreses d'imatge personal.

1.5 La imatge empresarial corporativa. Concepte i característiques. Elements que la conformen.

1.6 La imatge dels professionals de la imatge personal.

1.7 Aplicacions informàtiques per a la gestió bàsica de les empreses d'imatge personal. Sistemes de seguretat,
protecció i confidencialitat de la informació. Assistència tècnica.

 

2. Gestió dels recursos humans:

2.1 Planificació de la plantilla. Tècniques de selecció. El pla d'acollida dels treballadors en l'empresa.

2.2 La formació en empreses d'imatge personal. Concepte i finalitat. Les accions formatives: estructura i
característiques i tipus.

2.3 Planificació i distribució del treball tècnic. Assignació d'horaris.
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3. La qualitat en els processos d'imatge personal:

3.1 Indicadors de la qualitat.

3.2 L'auditoria de qualitat interna i externa. La figura dels consultors-avaluadors.

3.3 Pla d'avaluació del projecte empresarial. Objectius de l'avaluació i mètodes d'anàlisi.

3.4 Avaluació de recursos tècnics, humans i instal·lacions. Avaluació de la gestió tècnica i comercial. Avaluació
de la imatge corporativa. Avaluació de la comercialització de productes i serveis. Avaluació de la comunicació
integral de l'empresa. Avaluació dels processos tècnics i dels protocols de treball. Avaluació dels processos de
formació.

 

4. Direcció de l'equip de treball en empreses d'imatge personal:

4.1 Tècniques de direcció. El lideratge.

4.2 Tècniques de motivació.

4.3 Tècniques de resolució de conflictes.

4.4 Elaboració de protocols de comunicació interna.

 

UF 2: plans de venda, comercialització i comunicació empresarial

Durada: 42 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora el pla de venda i comercialització de l'establiment d'imatge personal dissenyant-ne diferents
estratègies i accions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els conceptes de màrqueting, publicitat, promoció i marxandatge.

1.2 Determina el públic objectiu i la competència d'un centre d'imatge personal.

1.3 Dissenya l'oferta dels productes i serveis d'imatge personal.

1.4 Aplica tècniques de publicitat, promoció i marxandatge de productes i serveis.

1.5 Proposa objectius de venda i comercialització.

1.6 Elabora un pla de venda i comercialització.

1.7 Aplica tècniques de venda d'un servei i/o producte de perruqueria.

1.8 Proposa mecanismes de captació i fidelització dels clients.

1.9 Reconeix les característiques dels assessors de vendes de productes i serveis d'imatge personal.

 

2. Dissenya normes de comunicació interpersonal analitzant-ne els elements i aplicant-hi normes
deontològiques.

 

Criteris d'avaluació
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2.1 Estableix les diferències entre comunicació externa i interna en l'empresa.

2.2 Reconeix els tipus de comunicació interna.

2.3 Elabora protocols de comunicació externa per a clients i proveïdors.

2.4 Estableix protocols de comunicació interna de l'empresa.

2.5 Determina les fases de les reunions de treball.

2.6 Planifica i organitza les reunions de treball.

 

Continguts

 

1. El pla de venda i comercialització:

1.1 Definició i conceptes bàsics de màrqueting. Determinació del públic objectiu.

1.2 La publicitat. Concepte, objectiu i tipus. Tècniques de publicitat. Anàlisi del seu impacte. Els canals de
publicitat.

1.3 Els mitjans de comunicació: tipus i característiques.

1.4 El marxandatge en una empresa d'imatge personal: concepte i fonament. Tècniques. Factors determinants.
Elements del marxandatge. L'ambientació general, els punts de venda, els elements exteriors de l'establiment i
la publicitat en el lloc de venda (PLV).

1.5 Aparadorisme i cartelleria.

1.6 Les promocions: concepte i tipus. Avantatges i desavantatges. La campanya promocional.

1.7 La motivació de compra.

1.8 La competència: tècniques d'anàlisi. La captació del client: estratègies i tècniques.

1.9 Disseny d'ofertes de productes i serveis.

1.10 Els venedors: característiques i/o qualitats. Els assessors de vendes. La informació com a base de la
venda. Tècniques de venda. Les fases de la venda. El tancament de la venda: tècniques. L'argumentació de la
venda. La venda creuada.

1.11 La fidelització dels clients.

1.12 La responsabilitat en el procés de venda: la qualitat postvenda.

 

UF 3: protocol d'atenció als clients

Durada: 15 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora protocols d'atenció als clients determinant-ne els canals de comunicació adequats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de l'atenció als clients en els processos d'imatge personal.

1.2 Reconeix els tipus de clients i les seves característiques.

1.3 Identifica les fases d'atenció al client.
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1.4 Aplica tècniques d'assertivitat, empatia i escolta activa en l'atenció al client.

1.5 Elabora protocols d'atenció al client generals i personalitzats.

1.6 Identifica les desviacions en els resultats i els conflictes a què poden donar lloc.

1.7 Aplica tècniques de prevenció i resolució de conflictes i reclamacions.

1.8 Proposa mesures correctives de les reclamacions i queixes.

 

Continguts

 

1. L'atenció al client:

1.1 Concepte i tipus. Atenció telefònica i altres.

1.2 Tipus de clients. Característiques. El clients amb necessitats especials: sensorials, de mobilitat o altres.
Tipus d'atenció personalitzada.

1.3 Característiques del tracte amb els clients: assertivitat, empatia i escolta activa.

1.4 Les fases d'atenció al client. Els protocols d'atenció al client: concepte, tipus i elaboració.

1.5 Valoració de possibles resultats no satisfactoris i la seva resolució. Els conflictes: tècniques de prevenció i
resolució. Les reclamacions i el seu tractament. La queixa. Marc legal.

 

 

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

UF 1: incorporació al treball

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives
d'aprenentatge al llarg de la vida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l'ocupabilitat i l'adaptació a les
exigències del procés productiu.

1.2 Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en
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assessoria d'imatge personal i corporativa.

1.3 Planifica un projecte de carrera professional.

1.4 Determina les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.

1.5 Identifica els principals filons d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic superior en assessoria d'imatge
personal i corporativa.

1.6 Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d'ocupació.

1.7 Preveu les alternatives d'autoocupació als sectors professionals relacionats amb el títol.

1.8 Realitza la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpies per prendre decisions.

 

2. Aplica les estratègies del treball en equip, valorant-ne l'eficàcia i eficiència per assolir els objectius de
l'organització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic
superior en assessoria d'imatge personal i corporativa.

2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real de treball.

2.3 Determina les característiques de l'equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.

2.4 Valora positivament l'existència necessària de diversitat de rols i opinions assumits pels membres d'un
equip.

2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d'un grup com un aspecte característic de
les organitzacions.

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.

2.7 Determina procediments per resoldre conflictes.

2.8 Resol els conflictes presentats en un equip.

2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els
diferents contractes de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que defineixen els nous entorns d'organització del treball.

3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.

3.3 Distingeix els organismes que intervenen en la relació laboral.

3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral.

3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector de la imatge
personal.

3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a determinats col·lectius.

3.7 Valora les mesures de foment del treball.

3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i familiar.

3.9 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.
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3.10 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l'integren.

3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de conflictes.

3.12 Determina els elements de la negociació a l'àmbit laboral.

3.13 Identifica la representació dels treballadors a l'empresa.

3.14 Interpreta els elements bàsics d'un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el
títol de tècnic superior en assessoria d'imatge personal i corporativa i la seva incidència en les condicions de
treball.

 

4. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes,
identificant-ne les diferents classes de prestacions.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels
ciutadans.

4.2 Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de la Seguretat Social.

4.3 Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicable al sector de la imatge personal.

4.4 Identifica les obligacions d'empresari i treballador en el sistema de la Seguretat Social.

4.5 Identifica les bases de cotització d'un treballador i les quotes corresponents a treballador i empresari.

4.6 Classifica les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

4.7 Identifica els requisits de les prestacions.

4.8 Determina possibles situacions legals d'atur.

4.9 Reconeix la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

Continguts

 

1. Recerca activa d'ocupació:

1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic
superior en assessoria d'imatge personal i corporativa.

1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.

1.3 Les capacitats clau del tècnic superior en assessoria d'imatge personal i corporativa.

1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del títol i de la
família professional d'imatge personal.

1.5 Identificació d'itineraris formatius i professionalitzadors relacionats amb el títol. Titulacions i estudis de la
família professional d'imatge personal.

1.6 Planificació de la carrera professional.

1.7 Definició i anàlisi del sector professional de la imatge personal.

1.8 Filons d'ocupació en imatge personal.

1.9 Procés de recerca d'ocupació en empreses del sector.

1.10 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa.

1.11 Tècniques i instruments de recerca d'ocupació.
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1.12 El procés de presa de decisions.

1.13 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d'integració laboral.

1.14 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

1.15 Valoració de l'autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral.

1.16 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el títol.

 

2. Gestió del conflicte i equips de treball:

2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d'equip per a l'eficàcia de l'organització.

2.2 Equips al sector de la imatge personal segons les funcions que exerceixen.

2.3 Formes de participació en l'equip de treball.

2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes.

2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte.

2.6 Aplicació d'habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Contractació:

3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d'organització: flexibilitat, beneficis socials, entre d'altres.

3.2 El dret del treball: concepte i fonts.

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual.

3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació.

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació que
s'apliquen en el sector de la imatge personal i de les mesures de foment del treball.

3.6 Les condicions de treball: temps de treball i conciliació laboral i familiar.

3.7 Interpretació del rebut del salari.

3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

3.9 Organismes laborals. Sistemes d'assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures.

3.10 Representació dels treballadors.

3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.

3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic superior en assessoria d'imatge personal i
corporativa.

 

4. Seguretat Social, ocupació i desocupació:

4.1 Estructura del sistema de la Seguretat Social.

4.2 Determinació de les principals obligacions d'empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social:
afiliació, altes, baixes i cotització.

4.3 Requisits de les prestacions.

4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació.

4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

UF 2: prevenció de riscos laborals
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Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc
presents en l'entorn laboral.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa.

1.2 Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador.

1.3 Classifica els factors de risc en l'activitat i els danys que se'n poden derivar.

1.4 Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic superior en assessoria
d'imatge personal i corporativa.

1.5 Determina l'avaluació de riscos en l'empresa.

1.6 Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats
amb el perfil professional del tècnic superior en assessoria d'imatge personal i corporativa.

1.7 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i
malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en assessoria d'imatge
personal i corporativa.

 

2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les
responsabilitats de tots els agents implicats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció en l'empresa, en funció dels diferents criteris
establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

2.3 Determina les formes de representació dels treballadors a l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

2.4 Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.5 Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa, que inclogui la seqüenciació
d'actuacions que cal dur a terme en cas d'emergència.

2.6 Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el sector professional del
tècnic superior en assessoria d'imatge personal i corporativa.

2.7 Proposa millores en el pla d'emergència i evacuació de l'empresa.

 

3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l'entorn
laboral del tècnic superior en assessoria d'imatge personal i corporativa.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s'han d'aplicar per evitar els
danys en el seu origen i minimitzar-ne les conseqüències en cas que siguin inevitables.

3.2 Analitza el significat i l'abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.
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3.3 Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.

3.4 Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència en què hi hagi víctimes de gravetat
diversa.

3.5 Identifica els procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Identifica la composició i l'ús de la farmaciola de l'empresa.

3.7 Determina els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del treballador i la seva importància
com a mesura de prevenció.

 

Continguts:

 

1. Avaluació de riscos professionals:

1.1 L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva.

1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l'activitat professional.

1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L'accident de treball, la malaltia professional i les
malalties inespecífiques.

1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.

1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.

1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.

1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.

1.8 Riscos genèrics en el sector de la imatge personal.

1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos.

1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de
risc detectades en el sector de la imatge personal.

 

2. Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa:

2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Sistema de gestió de la prevenció de riscos a l'empresa.

2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.4 Pla de la prevenció de riscos a l'empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures específiques.

2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva.

2.7 Plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball.

 

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa:

3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat.

3.3 Consignes d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.4 Protocols d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.5 Identificació dels procediments d'atenció sanitària immediata.
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3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits.

 

 

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels
llocs de treball i de les activitats empresarials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el concepte d'innovació i la seva relació amb el progrés de la societat i l'augment en el benestar
dels individus.

1.2 Analitza el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de creació d'ocupació i
benestar social.

1.3 Identifica la importància que la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col·laboració tenen en
l'èxit de l'activitat emprenedora.

1.4 Analitza la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona ocupada en una empresa relacionada amb el
sector de la imatge personal.

1.5 Analitza el desenvolupament de l'activitat emprenedora d'un empresari que s'iniciï en el sector de la imatge
personal.

1.6 Analitza el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat emprenedora.

1.7 Analitza el concepte d'empresari i els requisits i actituds necessaris per desenvolupar l'activitat empresarial.

1.8 Relaciona l'estratègia empresarial amb la missió, la visió i els valors de l'empresa.

1.9 Reconeix les noves eines i recursos per al foment de l'autoocupació, en especial els vivers d'empreses.

1.10 Defineix una determinada idea de negoci del sector que ha de servir de punt de partida per elaborar un
pla d'empresa, i que ha de facilitar unes bones pràctiques empresarials.

 

2. Defineix l'oportunitat de creació d'una microempresa, valorant l'impacte sobre l'entorn d'actuació i
incorporant valors ètics
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Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les funcions de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de
màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 Analitza l'empresa dins el sistema econòmic global.

2.3 Interpreta el paper que té l'empresa en el sistema econòmic local.

2.4 Analitza els components principals de l'entorn general que envolta una microempresa del sector de la
imatge personal.

2.5 Analitza la influència de les relacions d'empreses del sector de la imatge personal amb els principals
integrants de l'entorn específic.

2.6 Analitza els conceptes de cultura empresarial i imatge corporativa i la seva relació amb els objectius
empresarials.

2.7 Analitza el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva importància com un element de
l'estratègia empresarial i com un mecanisme de retorn a la societat.

2.8 Elabora el balanç social d'una empresa relacionada amb l'assessoria d'imatge personal i corporativa,
incorporant els costos socials en què incorre i els beneficis socials que produeix.

2.9 Identifica pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses relacionades amb l'assessoria
d'imatge personal i corporativa.

2.10 Identifica els valors que aporten a l'empresa les polítiques de foment de la igualtat dins l'empresa.

2.11 Reconeix les oportunitats i amenaces existents en l'entorn d'una microempresa d'assessoria d'imatge
personal i corporativa

2.12 Determina la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb l'assessoria d'imatge
personal i corporativa.

2.13 Identifica els canals de suport i els recursos que l'Administració pública facilita a l'emprenedor.

 

3. Realitza activitats per a la constitució i posada en marxa d'una microempresa d'assessoria d'imatge personal
i corporativa, seleccionant la forma jurídica i identificant-ne les obligacions legals associades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza les diferents formes jurídiques i organitzatives d'empresa més habituals.

3.2 Identifica els trets característics de l'economia cooperativa.

3.3 Especifica el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, en funció de la forma jurídica
escollida.

3.4. Diferencia el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques de l'empresa.

3.5 Analitza els tràmits exigits per la legislació vigent per constituir una microempresa del sector de la imatge
personal, segons la forma jurídica escollida.

3.6 Identifica els organismes i entitats que intervenen a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

3.7 Cerca els diferents ajuts per crear microempreses del sector de la imatge personal disponibles a Catalunya i
a la localitat de referència.

3.8 Especifica els beneficis que aporten la imatge corporativa i l'organització de la comunicació interna i
externa a l'empresa.

3.9 Identifica les eines per estudiar la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa.

3.10 Inclou en el pla d'empresa tots els aspectes relatius a l'elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat
econòmica i financera, tràmits administratius, ajuts i subvencions, i el pla de màrqueting.

3.11 Identifica les vies d'assessorament i gestió administrativa externs existents a l'hora de posar en
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funcionament una microempresa.

 

4. Realitza activitats de gestió administrativa i financera d'una microempresa d'assessoria d'imatge personal i
corporativa, identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i coneixent-ne la documentació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Analitza els conceptes bàsics de la comptabilitat i les tècniques de registre de la informació comptable.

4.2 Identifica les tècniques bàsiques d'anàlisi de la informació comptable, en especial referent a la solvència,
liquiditat i rendibilitat de l'empresa.

4.3 Defineix les obligacions fiscals d'una microempresa relacionada amb el sector de la imatge personal.

4.4 Diferencia els tipus d'impostos al calendari fiscal.

4.5 Identifica la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable per a una microempresa del sector de
la imatge personal, i els circuits que la documentació esmentada segueix dins l'empresa.

4.6 Identifica els principals instruments de finançament bancari.

4.7 Situa correctament la documentació comptable i de finançament en el pla d'empresa.

 

Continguts

 

1. Iniciativa emprenedora:

1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Característiques principals de la innovació en l'activitat del sector
de la imatge personal (materials, tecnologia, organització de la producció).

1.2 Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació i lideratge empresarial.

1.3 L'actuació dels emprenedors com a empleats d'una empresa relacionada amb l'assessoria d'imatge
personal i corporativa.

1.4 L'actuació dels emprenedors com a empresaris d'una empresa relacionada amb el sector de la imatge
personal.

1.5 Instruments per identificar les capacitats que afavoreixen l'esperit emprenedor.

1.6 L'empresari. Actituds i requisits per exercir l'activitat empresarial.

1.7 Objectius personals versus objectius empresarials. Missió, visió i valors d'empresa.

1.8 El pla d'empresa i la idea de negoci en l'àmbit de l'assessoria d'imatge personal i corporativa

1.9 Les bones pràctiques empresarials.

1.10 Els serveis d'informació, orientació i assessorament. Els vivers d'empreses.

 

2. L'empresa i el seu entorn:

2.1 Funcions bàsiques de l'empresa: de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials,
comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 L'empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió de la qualitat i mediambiental.

2.3 Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics i/o ambientals i
tecnològics.

2.4 Anàlisi del macroentorn d'una microempresa del sector de la imatge personal.

2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, els productes o serveis
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substitutius i la societat.

2.6 Anàlisi del microentorn d'una microempresa del sector de la imatge personal.

2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l'empresa. Imatge corporativa.

2.8 Relacions d'una microempresa d'assessoria d'imatge personal i corporativa amb els agents socials.

2.9 La responsabilitat social de l'empresa.

2.10 Elaboració del balanç social: costos i beneficis socials per a l'empresa.

2.11 Igualtat i empresa: estratègies empresarials per aconseguir la igualtat dins l'empresa.

2.12 Detecció d'oportunitats i amenaces del sector de la imatge personal. Instruments de detecció.

2.13 Determinació de la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb l'assessoria
d'imatge personal i corporativa.

2.14 Detecció de noves oportunitats de negoci. Generació i selecció d'idees. Tècniques per generar idees de
negoci.

2.15 Recerca d'ajuts i subvencions per a la creació d'una microempresa.

2.16 Instruments de suport de l'Administració pública a l'emprenedor.

 

3. Creació i posada en funcionament de l'empresa:

3.1 Tipus d'empresa més comuns del sector de la imatge personal.

3.2 Característiques de les empreses cooperatives i les societats laborals.

3.3 Organització d'una empresa d'assessoria d'imatge personal i corporativa: estructura interna. Organització
de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.4 Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels propietaris.

3.5 La fiscalitat d'empreses del sector de la imatge personal.

3.6 Tràmits administratius per constituir una empresa d'assessoria d'imatge personal i corporativa.

3.7 Recerca i tractament d'informació en els processos de creació d'una microempresa d'assessoria d'imatge
personal i corporativa

3.8 Imatge corporativa de l'empresa: funcions i relació amb els objectius empresarials.

3.9 Pla d'empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius
i gestió d'ajuts i subvencions d'una microempresa relacionada amb l'assessoria d'imatge personal i corporativa.

3.10 Organització i responsabilitat en l'establiment del pla d'empresa.

 

4. Gestió empresarial:

4.1 Elements bàsics de la comptabilitat.

4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa.

4.3 Anàlisi de la informació comptable.

4.4 La previsió de resultats.

4.5 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i terminis de presentació de documents.

4.6 Les formes de finançament d'una empresa.

4.7 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d'una empresa relacionada amb el sector de la imatge
personal.

4.8 Documentació bàsica comercial i comptable i connexió entre elles.
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4.9 Importància de la informació comptable de l'empresa.

 

 

Mòdul professional 13: projecte d'assessoria d'imatge personal i corporativa

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte d'assessoria d'imatge personal i corporativa. 99 hores

 

UF 1: projecte d'assessoria d'imatge personal i corporativa

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica les empreses del sector per les seves característiques organitzatives i el tipus de projecte o servei
que ofereixen.

1.2 Caracteritza les empreses tipus indicant l'estructura organitzativa i les funcions de cada departament.

1.3 Identifica les necessitats més demandades a les empreses.

1.4 Valora les oportunitats de negoci previsibles en el sector.

1.5 Identifica el tipus de projecte requerit per donar resposta a les demandes previstes.

1.6 Determina les característiques específiques requerides al projecte.

1.7 Determina les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de riscos i les seves condicions d'aplicació.

1.8 Identifica possibles ajudes o subvencions per a la incorporació de noves tecnologies de producció o de
servei que es proposen.

 

2. Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, incloent i desenvolupant les
fases que el componen.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Recopila informació relativa als aspectes tractats en el projecte.

2.2 Elabora l'estudi de viabilitat tècnica del projecte.

2.3 Identifica les fases o parts que componen el projecte i el seu contingut.

2.4 Determina els objectius a aconseguir i identifica el seu abast.

2.5 Preveu els recursos materials i personals necessaris per fer-lo.
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2.6 Elabora el pressupost econòmic corresponent.

2.7 Identifica les necessitats de finançament per a la posada en marxa.

2.8 Defineix i elabora la documentació necessària per al seu disseny.

2.9 Identifica els aspectes que s'han de controlar per a garantir la qualitat del projecte.

2.10 Desenvolupa les tasques de disseny i elaboració del projecte amb autonomia i responsabilitat.

 

3. Planifica l'execució del projecte, determinant-ne el pla d'intervenció i la documentació associada.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Seqüencia les activitats, ordenant-les en funció de les necessitats d'implementació.

3.2 Determina els recursos i la logística necessària per a cada activitat.

3.3 Identifica les necessitats de permisos i autoritzacions per portar a terme les activitats.

3.4 Determina els processos d'actuació o execució de les activitats.

3.5 Identifica els riscos inherents a la implementació definint el pla de prevenció de riscos i els mitjans i equips
necessaris.

3.6 Planifica l'assignació de recursos materials i humans i els temps d'execució.

3.7 Fa la valoració econòmica que dóna resposta a les condicions de la implementació.

3.8 Defineix i elabora la documentació necessària per la implementació o execució.

 

4. Defineix els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte, justificant la selecció de
variables i instruments emprats.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Defineix el procediment d'avaluació de les activitats o intervencions.

4.2 Defineix els indicadors de qualitat per fer l'avaluació.

4.3 Defineix el procediment per a l'avaluació de les incidències que poden presentar-se durant la realització de
les activitats, la possible solució i el registre d'aquestes.

4.4 Defineix el procediment per gestionar els possibles canvis en els recursos i en les activitats, incloent-hi el
sistema de registre.

4.5 Defineix i elabora la documentació necessària per a l'avaluació de les activitats i del projecte.

4.6 Estableix el procediment per a la participació en l'avaluació dels usuaris o clients i elabora els documents
específics.

4.7 Estableix un sistema per a garantir el compliment del plec de condicions del projecte.

 

Continguts

 

Els determina el centre educatiu.

 

 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.201673/82 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16355044-2016



Mòdul professional 14: formació en centres de treball

 

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-les
amb les activitats que realitza.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l'organigrama i les funcions de cada
àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei envers l'entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, centre o servei, davant d'altres tipus
d'organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s'acull l'empresa, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en
relació amb l'activitat.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en
l'activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional d'acord amb les característiques del
lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Compleix l'horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l'execució de les tasques assignades.

2.4 S'adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.
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2.9 Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l'empresa.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

3. Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes
establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per fer l'activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i hi proposa
possibles solucions.

 

Activitats formatives de referència

 

1. Activitats formatives de referència relacionades amb les operacions de preparació de l'activitat laboral.

 

1.1 Interpreta les instruccions rebudes del tutor/a en l'empresa.

1.2 Valora la pròpia imatge personal com a imatge d'empresa, cuidant aspectes com la higiene personal,
maquillatge, pentinats i indumentària, entre d'altres.

1.3 Maneja els diferents tipus d'informació/documentació utilitzada i generada, associada a la preparació dels
processos laborals.

1.4 Gestiona els fitxers de serveis, treballadors, clients, productes i proveïdors.

1.5 Organitza els documents, dossiers i manuals de l'empresa de forma manual o informatitzada.

1.6 Col·labora en l'elaboració de protocols tècnics, comercials, de seguretat i d'higiene i de qualitat, entre
d'altres.

1.7 Treballa en equip en els plans de l'empresa, mostrant iniciativa i interès.

 

2. Activitats formatives de referència relacionades amb la identificació de les necessitats dels clients.

2.1 Obté informació sobre les demandes i requeriments dels clients.

2.2 Identifica les característiques i necessitats de la pell i del pèl.

2.3 Identifica les característiques físiques a corregir o potenciar a través de l'assessoria d'imatge personal.

2.4 Realitza l'estudi morfològic del rostre.

2.5 Col·labora en la caracterització del perfil psicosocial i professional dels clients.
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2.6 Detecta les mancances i habilitats dels clients en l'àrea de la comunicació.

2.7 Utilitza mètodes d'observació i mitjans audiovisuals per analitzar els models de comportament i/o usos
socials de la persona usuària.

2.8 Analitza els elements interns i externs que conformen la imatge corporativa.

2.9 Aplica normes d'atenció als clients a través d'una comunicació eficaç.

 

3. Activitats formatives de referència relacionades amb la proposta d'estils de pentinats, maquillatge i cures
estètiques, determinant els canvis per a la creació de la nova imatge.

3.1 Identifica les fitxes, formularis i qüestionaris emprats en l'assessoria d'imatge personal.

3.2 Utilitza fonts documentals i manuals d'estils per a l'assessorament en el canvi d'imatge personal.

3.3 Proposa els canvis a fer en l'estil de pentinat, el tipus de maquillatge i els tractaments i cures estètiques.

3.4 Entrena els clients en tècniques d'automaquillatge, sota supervisió.

3.5 Especifica les tècniques de perruqueria, cures estètiques i de medicina i cirurgia estètica necessàries per fer
el canvi d'estil.

3.6 Organitza el pla d'actuació per fer el canvi d'imatge.

3.7 Elabora el dossier d'assessoria d'imatge dels clients amb les dades obtingudes i les propostes fetes.

3.8 Estableix un pla de manteniment de la nova imatge.

 

4. Activitats formatives de referència relacionades amb l'assessorament en canvis d'imatge a través de la
indumentària.

4.1 Obté informació sobre les preferències en estil de vestuari i complements dels clients.

4.2 Identifica les característiques físiques amb influència en l'elecció de vestuari.

4.3 Determina els canvis en la indumentària per crear el nou estil.

4.4 Selecciona les peces, els seus materials i els tèxtils.

4.5 Identifica els colors i tons més recomanables segons les característiques dels clients.

4.6 Relaciona el nou estil d'indumentària amb el maquillatge i el pentinat.

4.7 Assessora sobre l'elecció i combinació de peces de vestir i complements, sota supervisió.

4.8 Proposa establiments, marques i firmes per comprar peces de roba i complements, sota supervisió.

4.9 Identifica les normes d'etiqueta, en matèria d'indumentària i complement, de les diferents situacions socials
i de les empreses, entre d'altres.

4.10 Manté un comportament professional.

 

5. Activitats formatives de referència relacionades amb l'organització d'actes protocol·laris i esdeveniments.

5.1 Estableix els requeriments en protocol, usos socials, etiqueta i materials per a l'acte protocol·lari i/o
esdeveniment.

5.2 Aplica la normativa protocol·lària per establir les precedències oficials.

5.3 Organitza la distribució dels assistents i la seqüenciació de les seves intervencions orals.

5.4 Col·labora en la posada en marxa dels actes i esdeveniments organitzats per l'empresa.

5.5 Dissenya el pla d'entrenament als clients en usos socials.

5.6 Entrena els clients en habilitats comunicatives per a les compareixences públiques i/o privades en diferents
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àmbits i mitjans, sota supervisió.

5.7 Assessora sobre els requeriments d'imatge de cada acte protocol·lari, sota supervisió.

5.8 Aplica criteris d'imatge corporativa per a actes organitzats per les empreses, sota supervisió.

5.9 Controla el procés i segueix les normes de qualitat de l'empresa.

 

6. Activitats formatives de referència relacionades amb la presentació de la proposta tècnica del canvi d'imatge.

6.1 Col·labora en el disseny de la proposta tècnica d'assessoria personal i/o corporativa.

6.2 Organitza i emplena la documentació associada a la proposta.

6.3 Elabora la proposta en suport manual o informàtic.

6.4 Aplica tècniques de comunicació en la presentació de la proposta i el pressupost als clients.

6.5 Aplica tècniques d'argumentació davant les objeccions a les propostes.

6.6 Aplica les normes deontològiques i la llei de protecció de dades de caràcter personal.

 

 

6. Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes
i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres), aplicant-la a les activitats professionals més
habituals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats amb
l'àmbit professional.

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes i
normativa sobre diversos temes professionals.

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.

1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals
(correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes per elaborar en
la llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.

1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

2. Es comunica en llengua anglesa, per escrit i/o oralment, amb clients o usuaris utilitzant situacions
professionals habituals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Elabora documentació i textos relacionats amb les funcions més habituals de la professió.
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2.2 Utilitza amb agilitat la documentació i textos escrits en llengua anglesa habituals en situacions
professionals diverses.

2.3 Manté converses en llengua anglesa en situacions professionals habituals.

2.4 Utilitza normes de protocol en l'atenció al client o usuari.

2.5 Aplica amb fluïdesa la terminologia de la professió en llengua anglesa.

2.6 Empra les estratègies comunicatives adequades a cada situació professional.

2.7 Resol amb autonomia els problemes de comprensió i d'expressió en les comunicacions professionals.

2.8 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

Aquests resultats d'aprenentatge s'han d'aplicar en almenys un dels mòduls del cicle formatiu.

 

7. Espais

 

Espai formatiu Superfície m² (30 alumnes) Superfície m² (20 alumnes) Grau d'ús

Aula polivalent 45 30 50%

Aula tècnica d'assessoria d'imatge 90 60 50%

 

8. Professorat

8.1 Professorat de centres docents dependents del Departament d'Ensenyament

L'atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d'aquest cicle formatiu
correspon als professors del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament
secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats
establertes a continuació.

Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu d'assessoria
d'imatge personal i corporativa:

 

Mòdul professional Especialitat dels professors Cos

Assessoria cosmètica Assessoria i processos d'imatge
personal

Catedràtics d'ensenyament
secundari

Professors d'ensenyament secundari

Disseny d'imatge integral Assessoria i processos d'imatge
personal

Catedràtics d'ensenyament
secundari

Professors d'ensenyament secundari

Estilisme en vestuari i complements Assessoria i processos d'imatge
personal

Catedràtics d'ensenyament
secundari

Professors d'ensenyament secundari

Assessoria de perruqueria Perruqueria Professors tècnics de formació
professional

Protocol i organització d'esdeveniments Assessoria i processos d'imatge
personal

Catedràtics d'ensenyament
secundari
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Professors d'ensenyament secundari

Usos socials Assessoria i processos d'imatge
personal

Catedràtics d'ensenyament
secundari

Professors d'ensenyament secundari

Assessoria estètica Estètica Professors tècnics de formació
professional

Habilitats comunicatives Assessoria i processos d'imatge
personal

Catedràtics d'ensenyament
secundari

Professors d'ensenyament secundari

Imatge corporativa Assessoria i processos d'imatge
personal

Catedràtics d'ensenyament
secundari

Professors d'ensenyament secundari

Direcció i comercialització Assessoria i processos d'imatge
personal

Catedràtics d'ensenyament
secundari

Professors d'ensenyament secundari

Projecte d'assessoria d'imatge personal i
corporativa

Perruqueria

Estètica

Professors tècnics de formació
professional

Assessoria i processos d'imatge
personal

Catedràtics d'ensenyament
secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral Formació i orientació laboral Catedràtics d'ensenyament
secundari

Professors d'ensenyament secundari

Empresa i iniciativa emprenedora Formació i orientació laboral Catedràtics d'ensenyament
secundari

Professors d'ensenyament secundari

8.2 Titulacions equivalents a efectes de docència

 

Cos Especialitat dels
professors

Titulació

Catedràtics d'ensenyament
secundari

Professors d'ensenyament
secundari

Formació i orientació
laboral

Diplomat en ciències empresarials

Diplomat en relacions laborals

Diplomat en treball social

Diplomat en educació social

Diplomat en gestió i administració pública

Professors tècnics de formació
professional

Perruqueria Tècnic superior en assessoria d'imatge personal o d'altres
títols equivalents

Estètica Tècnic superior en estètica o d'altres títols equivalents
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8.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament

 

Mòduls professionals Titulació

Assessoria cosmètica

Disseny d'imatge integral

Estilisme en vestuari i complements

Protocol i organització
d'esdeveniments

Usos socials

Habilitats comunicatives

Imatge corporativa

Direcció i comercialització

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents a efectes de docència

Assessoria de perruqueria

Assessoria estètica

Projecte d'assessoria d'imatge
personal i corporativa

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o
altres títols equivalents

Tècnic superior en estètica o d'altres títols equivalents

Tècnic superior en assessoria d'imatge personal o d'altres títols equivalents

 

9. Convalidacions

9.1 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu d'assessoria d'imatge personal a
l'empara de la LOGSE (Decret 298/1999, de 9 de novembre) i els mòduls professionals del currículum que
s'estableixen en aquesta Ordre.

 

CFGS (LOGSE) CFGS (LOE)

Crèdits Mòduls Mòduls professionals

Assessoria de bellesa Assessoria de bellesa Disseny d'imatge integral

Estilisme en el vestir Estilisme en el vestir Estilisme en vestuari i
complements

Protocol i usos socials Protocol i usos socials Protocol i organització
d'esdeveniments

Usos socials

Assessorament en els canvis dels cabells

Assessorament en el maquillatge personal

Tècniques d'embelliment personal Assessoria estètica

Assessoria de perruqueria

Imatge personal i comunicació Imatge personal i comunicació Habilitats comunicatives
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Administració, gestió i comercialització en
la petita empresa

Administració, gestió i comercialització en la
petita empresa

Empresa i iniciativa
emprenedora

Formació en centres de treball Formació en centres de treball Formació en centres de
treball

 

9.2 Altres convalidacions

Convalidacions entre els crèdits del CFGS assessoria d'imatge personal LOGSE i les unitats formatives del
currículum que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

Crèdits del CFGS assessoria
d'imatge personal

Unitats formatives dels mòduls professionals CFGS assessoria d'imatge
personal i corporativa

Síntesi Unitats formatives del mòdul d'assessoria d'imatge personal i corporativa:

UF 1: projecte d'assessoria d'imatge personal i corporativa

Formació i orientació laboral Unitats formatives del mòdul de formació i orientació laboral:

UF 1: incorporació al treball

 

10. Correspondències

10.1 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen el currículum
d'aquest cicle formatiu per a la convalidació

 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya Mòduls professionals

UC_2-1248-11_3: realitzar l'estudi de la imatge personal per proposar projectes de canvi
personalitzats

Disseny d'imatge
integral

UC_2-1251-11_3: assessorar els clients sobre canvis en la seva imatge personal mitjançant
la indumentària i els complements

Estilisme en vestuari i
complements

UC_2-0793-11_3: assessorar els clients sobre la seva imatge personal, mitjançant la cura i
transformació estètica del cabell i el pèl del rostre

UC_2-1249-11_3: assessorar els clients sobre canvis en la seva imatge personal mitjançant
la cura i transformació estètica del cabell i el pèl del rostre

Assessoria de
perruqueria

UC_2-1252-11_3: assessorar el client en les actuacions de protocol i usos socials relacionats
amb la imatge personal

Protocol i organització
d'esdeveniments

Usos socials

UC_2-1250-11_3: assessorar els clients sobre canvis en la seva imatge personal mitjançant
cures estètiques

Assessoria estètica

UC_2-1253-11_3: assessorar el client en tècniques de comunicació relacionades amb la
imatge personal

Habilitats comunicatives

UC_2-0795-11_3: dirigir i gestionar les activitats desenvolupades en empreses d'imatge
personal

UC_2-0352-11_3: assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge personal

Direcció i
comercialització
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Les persones matriculades en aquest cicle formatiu que tinguin acreditades totes les unitats de competència
incloses en el títol, d'acord amb el procediment establert en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de
reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, tindran convalidat el
mòdul professional assessoria cosmètica.

 

10.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les
unitats de competència per a l'acreditació.

 

Mòduls professionals Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Disseny d'imatge
integral

UC_2-1248-11_3: realitzar l'estudi de la imatge personal per proposar projectes de canvi
personalitzats

Estilisme en vestuari i
complements

UC_2-1251-11_3: assessorar els clients sobre canvis en la seva imatge personal mitjançant
la indumentària i els complements

Assessoria de
perruqueria

UC_2-0793-11_3: assessorar els clients sobre la seva imatge personal, mitjançant la cura i
transformació estètica del cabell i el pèl del rostre

UC_2-1249-11_3: assessorar els clients sobre canvis en la seva imatge personal mitjançant
la cura i transformació estètica del cabell i el pèl del rostre

Protocol i organització
d'esdeveniments

Usos socials

UC_2-1252-11_3: assessorar el client en les actuacions de protocol i usos socials relacionats
amb la imatge personal

Assessoria estètica UC_2-1250-11_3: assessorar els clients sobre canvis en la seva imatge personal mitjançant
cures estètiques

Habilitats comunicatives UC_2-1253-11_3: assessorar el client en tècniques de comunicació relacionades amb la
imatge personal

Direcció i
comercialització

UC_2-0795-11_3: dirigir i gestionar les activitats desenvolupades en empreses d'imatge
personal

UC_2-0352-11_3: assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge personal

 

 

(16.355.044)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ ENS/2894/2016, de 14 de desembre, per la qual es modifica el concert educatiu del centre
privat concertat d'educació especial Centre Pilot Sant Just Desvern, de Sant Just Desvern.

Per la Resolució ENS/1459/2016, de 6 de juny (DOGC núm. 7142, de 15.6.2016), es van modificar els concerts
educatius dels centres privats d'educació especial.

Amb posterioritat, el Centre Pilot Sant Just Desvern, de Sant Just Desvern, amb codi 08034163, d'acord amb
l'informe emès pels serveis territorials del Departament d'Ensenyament al Baix Llogregat, ha hagut
d'escolaritzar més alumnes dels inicialment previstos, motiu que obliga a modificar el concert educatiu aprovat
per la Resolució ENS/1459/2016, de 6 de juny, abans esmentada.

D'acord amb el que s'ha exposat, tal i com preveu l'article 28 i següents del Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius, i a proposta de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats,

Resolc:

-1 Modificar el concert educatiu del centre privat concertat d'educació especial Centre Pilot Sant Just Desvern,
per al nivell d'ensenyament bàsic d'educació especial i per un període de 5 anys d'acord amb l'annex d'aquesta
Resolució.

 

-2 La modificació d'aquest concert tindrà efectes a partir de l'inici del curs escolar 2016-2017 i es formalitzarà
mitjançant un document administratiu que subscriurà el director dels serveis territorials del Departament
d'Ensenyament al Baix Llobregat i el titular del centre.

 

-3 La concessió d'aquesta modificació dels concerts educatius dels centres privats es farà amb càrrec a
l'aplicació pressupostària EN0120 D/488000100/4210, del pressupost de l'any 2015 prorrogat per a l'any 2016.

 

-4 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 de desembre de 2016
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Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

Annex

CR: concert resultant.

priv: unitats concertades ordinàries.

TM: tutor d'aula.

GS: grau superior.

FIS: fisioterapeuta.

LOG: logopeda.

ED: educador.

Serveis territorials al Baix Llobregat

Municipi: Sant Just Desvern.

Denominació: Centre Pilot Sant Just Desvern.

Codi: 08034163.

CR: 7 priv. 7 TM. 1 GS. 1 FIS. 1 LOG. 3 ED.

(16.355.040)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ ENS/2895/2016, de 13 de desembre, per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per
formar part, a partir del curs 2016-2017, de l'Impuls de la Lectura, una estratègia per a l'èxit escolar.

El Pla de Govern 2011-2014, de 3 de maig de 2011, identifica com a un dels reptes de país la millora de
l'educació i la formació al llarg de la vida i, en l'eix 2, relatiu a Ensenyament, estableix com a un dels objectius
reduir el fracàs escolar.

Per assolir aquest objectiu, el Departament d'Ensenyament estableix com a estratègia la millora de l'èxit
escolar de tot l'alumnat, potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries i en totes les llengües
del currículum per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector
dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un
requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

El marc conceptual que inspira aquesta iniciativa del Departament entén la lectura com el domini d'un conjunt
d'estratègies que permeten als alumnes comprendre els textos i emprar-los per accedir a la informació,
reflexionar-hi i generar coneixement i aprenentatge significatiu. La priorització de la competència lectora, però,
s'ha d'entendre com una estratègia de millora de la competència comunicativa lingüística ja que és l'inici del
recorregut cap a l'aprenentatge del discurs oral i escrit en els àmbits socials, acadèmics i al llarg de la vida.

Aquesta iniciativa s'adreça, principalment, a les etapes de l'Educació Primària i l'Educació Secundària
Obligatòria, i a totes les àrees i matèries del currículum. Així mateix, orienta les actuacions que es duen a
terme en el marc de la coordinació entre centres que imparteixen educació infantil i primària i educació
secundària, de cada àmbit geogràfic.

Els objectius generals de l'Impuls de la lectura són: afavorir l'èxit educatiu augmentant el rendiment acadèmic
de tot l'alumnat, que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms amb
capacitat per accedir a la informació i al coneixement, i formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

El Departament d'Ensenyament ha prioritzat 61 centres per participar, a partir del curs 2016-2017, en
l'estratègia l'Impuls de la Lectura, als quals ofereix orientacions, pautes, assessorament i formació per al
professorat i per als equips directius, perquè incorporin i sistematitzin estratègies lectores com a eix
vertebrador dels aprenentatges, definint criteris per analitzar i millorar les activitats de lectura i promovent
l'ensenyament explícit de les estratègies i de les habilitats lectores.

La participació en aquest projecte té la consideració d'activitat d'innovació educativa, i la direcció general
corresponent emetrà anualment el certificat per al coordinador responsable i per al professorat que hi hagi
participat.

Per tot això, a proposta de la Secretaria de Polítiques Educatives,

Resolc:

Publicar la relació de centres que a partir del curs 2016-17 formen part de l'objectiu estratègic l'Impuls de la
Lectura, que figura a l'annex d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
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davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposa l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de desembre de de 2016

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

Annex

Nous centres ILEC curs acadèmic 2016-2017

Serveis Territorials Codi Nous centres ILEC 2016-2017 Municipi PRI /
SEC

Barcelona Comarques 08047674 Escola El Gornal L'Hospitalet de
Llobregat

PRI

Barcelona Comarques 08039574 Escola Pau Sans L'Hospitalet de
Llobregat

PRI

Barcelona Comarques 08019368 Escola Pere Lliscart L'Hospitalet de
Llobregat

PRI

Barcelona Comarques 08051471 Escola Folch i Torres L'Hospitalet de
Llobregat

PRI

Barcelona Comarques 08037899 Escola Folch i Torres Badalona PRI

Barcelona Comarques 08059639 Escola Progrés Badalona PRI

Barcelona Comarques 08070143 Escola Riera Alta Santa Coloma de
Gramenet

PRI

Barcelona Comarques 08027559 CC Singuerlín Santa Coloma de
Gramenet

PRI

Barcelona Comarques 08016033 Escola Montanyans Castellet i la Gornal PRI

Barcelona Comarques 08015399 Escola Sant Nicolau Canyelles PRI

Barcelona Comarques 08022586 Escola El Drac Pacs del Penedès PRI

Catalunya Central 08056811 ZER Alt Berguedà Vallcebre PRI

Catalunya Central 25001709 Escola Santa Margarida (ZER Alt Berguedà
08056811)

Gósol PRI

Catalunya Central 08030728 Escola Serrat Voltor (ZER Alt Berguedà
08056811)

Vallcebre PRI
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Catalunya Central 08018017 Escola L'Albiol (ZER Alt Berguedà 08056811) Sant Julià de
Cerdanyola

PRI

Catalunya Central 08015806 Escola Jaume Balmes Castellbell i el Vilar PRI

Consorci d'Educació de
Barcelona

08002289 Escola Sant Jordi Barcelona PRI

Consorci d'Educació de
Barcelona

08035477 Escola Santiago Rusiñol Barcelona PRI

Consorci d'Educació de
Barcelona

08037863 Escola Seat Barcelona PRI

Consorci d'Educació de
Barcelona

08039513 Escola Taxonera Barcelona PRI

Consorci d'Educació de
Barcelona

08004705 C. Reial Monestir de Santa Isabel Barcelona SEC

Consorci d'Educació de
Barcelona

08002290 Escola Emili Juncadella Barcelona PRI

Consorci d'Educació de
Barcelona

08003336 C. Sagrat Cor Barcelona PRI

Consorci d'Educació de
Barcelona

08010006 C. Nou Patufet Barcelona PRI /
SEC

Consorci d'Educació de
Barcelona

08004389 Escola Reina Violant Barcelona PRI

Lleida 25009344 Escola La Mitjana Lleida PRI

Lleida 25009629 Escola La Rosella (Esc.de Música Municipal de
Rosselló)

Rosselló PRI

Lleida 25001801 Escola Mare de Déu de l'Horta Ivars d'Urgell PRI

Lleida 25004036 Escola L'Estel Sant Guim de
Freixenet

PRI

Lleida 25000286 Escola Sant Blai (ZER Serra Llarga 25007906) Algerri PRI

Lleida 25001278 Escola Santa Maria (ZER Serra Llarga 25007906) Castelló de
Farfanya

PRI

Lleida 25001795 Escola Sant Sebastià (ZER Serra Llarga
25007906)

Ivars de Noguera PRI

Lleida 25001254 Escola Timorell (ZER Vall de l'Aranyó 25008054) Castelldans PRI

Lleida 25000146 Escola Mare de Déu de Montserrat (ZER Vall de
l'Aranyó 25008054)

L'Albagés PRI

Lleida 25003238 Escola de Butsènit (ZER El Sió 25007852) Montgai PRI

Lleida 25003810 Escola de Preixens (ZER El Sió 25007852) Preixens PRI

Lleida 25003822 Escola de Les Ventoses (ZER El Sió 25007852) Preixens PRI

Lleida 25003858 Escola de Puigverd d'Agramunt (ZER El Sió Puigverd PRI
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25007852) d'Agramunt

Maresme-Vallès Oriental 08015351 Escola Jacint Verdaguer Canovelles PRI

Maresme-Vallès Oriental 08021582 Escola Joan Salvat Papasseit Mollet del Vallès PRI

Maresme-Vallès Oriental 08053421 Escola Aloc Pineda de Mar PRI

Maresme-Vallès Oriental 08021041 Escola Josep Montserrat Mataró PRI

Girona 17002259 Torras Jonama Montràs PRI

Girona 17002491 Barceló i Matas Palafrugell PRI

Girona 17008687 Les Deveses Salt PRI

Girona 17008390 Institut de Vilafant Vilafant SEC

Tarragona 43007117 Escola Pax Tarragona PRI

Tarragona 43009230 Escola Tarragona Tarragona PRI

Tarragona 43010177 Escola Pla de Mar El Vendrell PRI

Tarragona 43000597 Escola Ull del Vent La Bisbal del
Penedès

PRI

Tarragona 43005297 Escola Joan Perucho Albinyana PRI

Tarragona 43000378 Escola Sant Julià L'Arboç PRI

Tarragona 43005571 Escola Les Comes Rodonyà PRI

Tarragona 43001048 Col·legi Vedruna Mare de Déu del Carme L'Espluga de
Francolí

PRI

Tarragona 43008432 Institut Sant Pere i Sant Pau Tarragona SEC

Terres de l'Ebre 43004268 Escola Remolins Tortosa PRI

Terres de l'Ebre 43006976 Institut Mare de Déu de la Candelera L'Ametlla de Mar SEC

Vallès Occidental 08061166 Escola Can Llong Sabadell PRI

Vallès Occidental 08064088 Escola Mas Boadella Sabadell PRI

Vallès Occidental 08042895 Escola Schola Rubí PRI

Vallès Occidental 08065573 Centre Educatiu Castanyers Palau-Solità i
Plegamans

SEC

Vallès Occidental 08024042 ESC La Romànica Sabadell PRI

(16.355.041)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ ENS/2896/2016, de 12 de desembre, per la qual es modifica la composició de dues zones
escolars rurals.

Els Serveis Territorials d'Ensenyament a Barcelona Comarques i a Tarragona, han tramitat demandes relatives
a la modificació de les zones escolars rurals Cep de Sis, codi 08057281 i El Francolí, codi 43009114,
respectivament.

A proposta del director general de Centres Públics,

Resolc:

—1 Modificar, en el sentit que s'indica en cada cas i amb efectes de l'inici del curs escolar 2016-2017, les zones
escolars rurals que figuren a l'annex.

—2 Inscriure aquesta Resolució en el Registre de centres.

—3 Els respectius Serveis Territorials d'Ensenyament prendran les mesures necessàries per a l'execució
d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de desembre de 2016

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

Annex

Zones escolars rurals que es modifiquen
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Serveis Territorials d'Ensenyament a Barcelona Comarques

Comarca: Alt Penedès

Zona escolar rural Cep de Sis, codi 08057281

Centres que la composen: Escola Les Moreres, codi 08028151, de Santa Fe del Penedès; Escola Virolai, codi
08023359, de Puigdàlber; Escola El Drac, codi 08022586, de Pacs del Penedès.

Deixa de formar part de la ZER l'escola El Drac, codi 08022586, de Pacs del Penedès.

La seu de la ZER serà l'escola Les Moreres, codi 08028151, de Santa Fe del Penedès.

Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona

Comarca: Alt Camp

Zona escolar rural El Francolí, codi 43009114

Centres que la composen: Escola Rocabruna, codi 43001462, de Valls; Escola Els Til·lers, codi 43004517, de La
Masó.

S'afegeix a la ZER l'Escola La Riba, codi 43005546, de La Riba i l'Escola de Mont-ral, codi 43012903.

La seu de la ZER serà l'escola Rocabruna, codi 43004517, de Valls.

(16.355.043)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

ORDRE SLT/338/2016, de 12 de desembre, per la qual s'actualitza l'annex del Decret 196/2010, de 14 de
desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

El Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya
(SISCAT) (DOGC núm. 5776, de 16.12.2010), estableix que està integrat per la xarxa de centres d'internament
d'utilització pública de Catalunya, la xarxa de centres i serveis sanitaris d'àmbit comunitari d'utilització pública
de Catalunya i la xarxa de serveis de transport sanitari d'utilització pública de Catalunya.

L'article 10.2 de l'esmentat Decret 196/2010, de 14 de desembre, estableix que l'annex d'aquest Decret recull
els centres que, d'acord amb els criteris de planificació del mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública,
aprovat pel Govern de la Generalitat, integren aquesta xarxa; i, a aquest efecte, la disposició addicional
primera del mateix Decret estableix que la persona titular del Departament de Salut pot actualitzar la relació
de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya inclosos a l'annex del Decret, d'acord amb els
criteris de planificació del mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública aprovat pel Govern de la Generalitat, i
tenint en compte la posada en funcionament de nous centres i les necessitats assistencials.

El Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en la sessió del 18 de juliol de 2016, ha aprovat la proposta
d'incloure al SISCAT el Centre La Creueta, amb la consegüentment necessitat d'actualitzar la relació de centres
d'internament d'aquest sistema.

Per tot això, d'acord amb el que estableix la disposició addicional primera del Decret 196/2010, de 14 de
desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT),

 

Ordeno:

 

Article únic

Es modifica l'annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública
de Catalunya (SISCAT), de manera que s'afegeix a l'apartat sociosanitaris, subapartat Regió Sanitària
Barcelona, el centre següent:

Centre: Centre La Creueta.

Adreça: carrer de la Creueta, 90-92.

CP: 08202.

Localitat: Sabadell.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el DOGC.

 

Segona

La inclusió del Centre La Creueta a l'annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari
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integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), té efectes des de l'1 d'octubre de 2016.

 

Barcelona, 12 de desembre de 2016

 

Antoni Comín i Oliveres

Conseller de Salut

 

(16.355.048)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2884/2016, de 9 de desembre, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic de la
Modificació núm. 15 del Pla general d'ordenació urbana, usos i construccions ramaderes en sòl no
urbanitzable, al terme municipal de Vilafant (exp. OTAAGI20160192).

 

Fets

En data 30 de setembre de 2016 va tenir entrada al Registre dels Serveis Territorials a Girona del Departament
de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d'inici del procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada de
la Modificació núm. 15 del Pla general d'ordenació urbana, usos i construccions ramaderes en sòl no
urbanitzable, al terme municipal de Vilafant, presentada per l'Ajuntament de Vilafant.

L'informe emès per l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona, de 2 de desembre de 2016,
proposa no sotmetre la Modificació a avaluació ambiental estratègica ordinària, un cop examinada la
documentació aportada i tenint en compte les consultes efectuades i els criteris que defineix l'annex 2 de la
Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.

La Modificació amplia els usos admissibles a la zona de sòl no urbanitzable de protecció agrícola (d1) i a la
zona de sòl no urbanitzable de protecció ambiental (d2).

En ambdues zones es proposa admetre els usos següents:

   - Activitats esportives, culturals, d'educació en el lleure i d'esbarjo que es desenvolupin a l'aire lliure, amb
les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles.

   - Equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.

   - Infraestructures d'accessibilitat.

   - Instal·lacions i obres necessàries per a serveis tècnics, com les comunicacions, la infraestructura hidràulica
general, les xarxes de subministrament d'energia elèctrica, d'abastament i subministrament d'aigua i de
sanejament, la producció d'energia a partir de fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals d'interès
públic.

   - Habitatges vinculats a l'activitat agrícola.

   - En masies: habitatge, hoteler, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de
restauració, equipaments o serveis comunitaris.

La instal·lació de captadors d'energia solar únicament s'admet quan estiguin integrats a les edificacions. La
instal·lació d'aerogeneradors es limita a equips amb una potència total inferior a 50 kW i alçada màxima
(incloses les pales) de 12 m.

Pel que fa a les construccions auxiliars agrícoles, es fixa una superfície mínima d'1,0 ha per a la finca on
s'ubiquin tot i que caldrà justificar una finca amb superfície mínima total de 4,5 ha. I pel que fa a les granges,
es permet la seva ampliació únicament dins la zona d1 i fins a un 40% sense incrementar el número de caps
de bestiar, sempre que es justifiqui per raó de l'aplicació de la normativa de benestar animal.

La Modificació afecta la major part del terme municipal de Vilafant atès que únicament queda exclosa la zona
de sòl no urbanitzable de protecció de riberes (d3).

En el municipi no hi ha presència d'espais naturals protegits inclosos al Pla d'espais d'interès natural o a la
xarxa Natura 2000, si bé el límit de la Zona d'especial conservació i ZEPA Garriga d'Empordà (ES5120025) és
proper a la zona nord-oest del terme municipal. Tampoc s'han detectat àrees d'interès faunístic ni florístic
d'acord amb el sistema d'informació geogràfica d'aquest Departament.

Com a àmbits amb interès ambiental complementaris cal esmentar que el Pla director urbanístic del sistema
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urbà de Figueres defineix un àmbit d'ampliació de la protecció de la Garriga d'Empordà que, en el terme de
Vilafant, inclou el puig d'en Corella i terrenys adjacents (unes 40 ha de superfície). També inclou una franja de
sòl complementari d'interès natural i/o paisatgístic, que s'estén pel marge dret del Manol, aigües avall de
l'autopista AP-7.

En conseqüència, el disseny de la Modificació hauria de tenir en compte aquests àmbits i evitar estendre amb
caràcter general els nous usos a la pràctica totalitat del sòl no urbanitzable del municipi o bé establir la
necessitat de fixar mesures preventives i correctores que garanteixin la correcta inserció en el medi dels nous
projectes que es tramitin en aquests àmbits.

Les possibilitats d'ampliar granges sense incrementar la seva càrrega ramadera i l'admissió d'instal·lacions de
captació d'energia eòlica que no excedeixin els 100 kW de potència total comporta que els projectes
corresponents que desenvolupin aquestes previsions de la Modificació no requereixin d'un procediment
d'avaluació d'impacte ambiental, d'acord amb els llindars de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental.

Un efecte ambiental previsible serà l'augment de la superfície edificada de les granges i que requerirà l'adopció
de mesures d'integració en el paisatge en els nous projectes. Atès que no s'incrementa la seva càrrega
ramadera no es preveuen nous impactes derivats d'aquesta activitat, com ara la disposició de les dejeccions
sobre el terreny i el risc de contaminació de sòls i aqüífers.

S'han consultat l'Agència Catalana de l'Aigua, la Secció de Biodiversitat i Medi Natural, el Departament de
Cultura, el Servei de Coordinació d'Oficines Comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, el Servei Territorial d'Urbanisme, l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona i la Institució
Alt Empordanesa per a l'Estudi i la Defensa de la Natura - IAEDEN. S'han rebut les respostes següents:

L'Agència Catalana de l'Aigua indica que la Modificació no té efectes significatius sobre el vector aigua sempre i
quan es tinguin en compte determinats aspectes en relació amb els projectes o plans especials que la
desenvolupin. Aquests aspectes fan referència a la concreció de les capacitats dels sistemes d'abastament
d'aigua potable i sanejament d'aigües residuals, a evitar les implantacions en zones inundables i,
específicament, a evitar que les noves implantacions d'activitats ramaderes, o l'ampliació de les existents,
comportin cap increment de la quantitat de nitrogen aplicada al sòl en zones declarades vulnerables i on es
generin excedents de nitrogen, com és el cas de Vilafant.

El Departament de Cultura indica que bona part dels jaciments arqueològics del terme de Vilafant se situen en
sòl no urbanitzable, per la qual cosa, tenint en compte el caràcter genèric de la Modificació, caldrà que en la
tramitació dels projectes d'ampliació d'activitats ramaderes se sol·liciti un informe a l'esmentat Departament
sobre la possible afectació de l'activitat al patrimoni arqueològic i paleontològic.

 

Fonaments de dret

La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, determina que són
aplicables els articles de caràcter bàsic d'aquesta Llei a les comunitats autònomes un cop transcorregut un any
des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la disposició transitòria primera concreta que la Llei esmentada és
aplicable a tots els plans l'avaluació ambiental estratègica dels quals s'iniciï a partir de la seva entrada en vigor.

La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa
de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica,
estableix que, mentre no es dugui a terme l'adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental
de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de desembre, seran
d'aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d'acord amb les
regles contingudes en la mateixa disposició.

L'apartat 6.b) quart de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de
l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica determina que són objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions
dels plans urbanístics que són objecte d'avaluació ambiental estratègica ordinària que no constitueixin
variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però que
produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d'influència.

Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment d'avaluació ambiental
estratègica simplificada per emetre l'informe ambiental estratègic.

L'article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que l'òrgan ambiental en relació amb tots els plans i els
programes objecte d'aquesta Llei és el departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria
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de medi ambient.

L'article 103 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat,
estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències
que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d'avaluació ambiental de plans i
programes.

El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de la persona titular de
la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones titulars de la Subdirecció General
d'Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat en
matèria d'avaluació ambiental estratègica, disposa que es delega en aquestes darreres la competència que
l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, atribueix a l'òrgan ambiental en els
supòsits següents: modificacions de planejament urbanístic general, llevat de les relatives a plans directors
urbanístics i normes de planejament urbanístic, i instruments de planejament urbanístic derivat, llevat dels
casos en què el seu àmbit afecta més d'un servei territorial.

 

D'acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,

 

Resolc:

 

—1 Emetre informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació núm. 15 del Pla general d'ordenació
urbana de Vilafant no s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no té efectes
significatius sobre el medi ambient, amb les condicions següents:

   a) Cal incorporar les determinacions de l'informe emès per l'Agència Catalana de l'Aigua i, en concret,
especificar normativament que les noves implantacions d'activitats ramaderes, o l'ampliació de les existents no
podran comportar cap increment de la quantitat de nitrogen aplicada al sòl en zones declarades vulnerables i
on es generin excedents de nitrogen, com és el cas de Vilafant.

   b) Els projectes que es desenvolupin en els sòls de protecció identificats al municipi en el Pla director
urbanístic del sistema urbà de Figueres hauran de justificar expressament la seva compatibilitat amb la
preservació dels valors que motivaren aquestes proteccions i fixar les mesures preventives i correctores
necessàries a tal efecte.

   c) En la tramitació dels projectes d'ampliació d'activitats ramaderes s'haurà de sol·licitar un informe al
Departament de Cultura sobre la possible afectació de l'activitat al patrimoni arqueològic i paleontològic.

 

—2 Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament de Vilafant i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin procedents en via
judicial contra la disposició de caràcter general que hagi provat la Modificació, o bé sens perjudici dels que
siguin procedents en via administrativa contra l'acte d'aprovació de la Modificació de conformitat amb l'article
31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

D'acord amb l'esmentat article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l'informe ambiental estratègic perd la
vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat la Modificació en el termini màxim de quatre anys des que es
publiqui.

 

 

Girona, 9 de desembre de 2016
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P. d. (Resolució TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015)

Pere Saló i Manera

Director dels Serveis Territorials a Girona

 

(16.354.096)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 15 de desembre de 2016, sobre una resolució referent a les Normes de planejament urbanístic dels
municipis de Ponent.

Exp.: 2014/053772/L

Correcció d'errades materials detectades en les Normes de planejament urbanístic dels municipis de Ponent

 

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt, en data 27 de setembre de 2016, l'assumpte que s'indica a
continuació:

 

-1 Corregir les errades materials detectades en les Normes de planejament urbanístic dels municipis de Ponent i, en
conseqüència, substituir o afegir la documentació que s'indica, de manera que quedin esmenats els aspectes següents:

1.1 Municipi d'Algerri: en els plànols d'ordenació del sòl urbà (o.2.1 i o.2.2) es dibuixen les delimitacions del polígon
d'actuació PAU-6 i del sector PMU-2, així com se substitueix l'errònia identificació de la qualificació 4b per la 4. En el
plànol d'ordenació del sòl no urbanitzable (o.1.3) es delimita correctament la trama corresponent a la zona 24
(paisatgístic i ecològic de valor).

1.2 Municipi de Ciutadilla: en el plànol d'ordenació del sòl no urbanitzable (o.1) es delimita amb la trama corresponent
l'equipament E6 (cementiri). En el plànol d'ordenació del sòl urbanitzable (o.2), a la part del nucli delimitada com a NE
s'inclou la trama corresponent a la clau 1a.

1.3 Municipi d'Ivorra: en el plànol d'ordenació del sòl no urbanitzable (o.1) es delimita amb la trama corresponent
l'equipament E6 (cementiri).

1.4 Municipi de Bellaguarda: en el plànol d'ordenació del sòl no urbanitzable (o.1) es delimita amb la trama
corresponent l'equipament E6 (cementiri).

1.5 Municipi de Vilanova de Meià: s'inclouen els plànols corresponents a l'annex 3 de l'estudi d'inundabilitat.

 

Contra aquesta resolució, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol
altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques
de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En
aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà de
l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, al Servei Territorial d'Urbanisme de Lleida, c. del Clot de les Monges, 6-8,
25007 Lleida, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que permet la consulta telemàtica i
immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena
garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, de 5 de
juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per
la Llei 3/2012, de 22 de febrer:
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Algerri (exp.: 2015/056239/L)

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/56239/L&assentament=77356,77357,77358,77359,77360,77361,77362,77363&set-
locale=ca

 

Ciutadilla (exp.: 2015/056246/L)

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/56246/L&assentament=77368,77369,77370,77371,77372,77373&set-locale=ca

 

Ivorra (exp.: 2015/056250/L)

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/56250/L&assentament=77374,77375,77376,77377&set-locale=ca

 

Bellaguarda (exp.: 2015/056242/L)

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/56242/L&assentament=77364,77365,77366,77367&set-locale=ca

 

Vilanova de Meià (exp.: 2015/056269/L)

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/56269/L&assentament=77378,77379,77380,77381&set-locale=ca

 

Barcelona, 15 de desembre de 2016

 

Francesc Xavier Berga i Vayreda

Secretari de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya

 

(16.350.056)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 15 de desembre de 2016, sobre una resolució referent a les Normes de planejament urbanístic
dels municipis del Camp de Tarragona.

 

Exp.: 2014/054191/T

Correcció d'errada de les Normes de planejament urbanístic dels municipis del Camp de Tarragona

 

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt, en data 27 de setembre de 2016, l'assumpte que s'indica a
continuació:

Corregir l'errada de les Normes de planejament urbanístic dels municipis del Camp de Tarragona, en el sentit
d'indicar el nombre màxim de plantes en els plànols d'ordenació del sòl urbà (plànols o.2.1 i o.2.2)
corresponents al municipi de Rocafort de Queralt.

 

Contra aquesta resolució, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, al Servei Territorial d'Urbanisme de Tarragona, c.
d'Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset) 43004 Tarragona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós
de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:

 

Rocafort de Queralt (exp.: 2015/056223/T)

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/56223/T&assentament=76886,76887,76888,76889,76890,76891,76892,
76893&set-locale=ca
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Barcelona, 15 de desembre de 2016

 

 

Francesc Xavier Berga i Vayreda

Secretari de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya

 

(16.350.057)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 15 de desembre de 2016, sobre una resolució referent a les Normes de planejament urbanístic
dels municipis de l'Alt Pirineu.

Exp.: 2014/053773/L

Correcció d'errades materials detectades en les Normes de planejament urbanístic dels municipis de l'Alt
Pirineu

 

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt, en data 27 de setembre de 2016, l'assumpte que s'indica a
continuació:

-1 Corregir les errades materials detectades en les Normes de planejament urbanístic dels municipis de l'Alt
Pirineu i, en conseqüència, suprimir o substituir la documentació que s'indica, de manera que quedin esmenats
els aspectes següents:

1.1 Se suprimeix la fitxa del PMU-1 del nucli d'Unarre, del municipi de la Guingueta d'Àneu.

1.2 En el plànol d'ordenació del sòl urbanitzable (o.2.2) del municipi de Fígols i Alinyà, es delimiten els polígons
PMU-2 i PMU-3.

1.3 En el plànol d'ordenació del sòl urbanitzable (o.2.2) del municipi de la Vansa i Fórnols, se substitueix
l'única referència al PAU-7 per la corresponent al PMU-1.

1.4 En el plànol d'ordenació del sòl urbanitzable (o.2.2) del municipi de Soriguera, es delimita el PMU-1 i es
corregeix la qualificació 1c. Així mateix, en els plànols d'ordenació del sòl no urbanitzable (o.1.1, o.1.2, o.1.3,
o.1.4, o.1.5 i o.1.6) s'anoten els números de les zones que s'hi delimiten.

1.5 En el plànol d'ordenació del sòl no urbanitzable (o.1.1) del municipi de Ribera d'Urgellet, s'esmena l'única
ubicació de la clau 24.

1.6 En el plànol d'ordenació del sòl no urbanitzable (o.1.4) del municipi de Sant Esteve de la Sarga, s'inclou
correctament la trama de la zona 24.

 

Contra aquesta resolució, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, al Servei Territorial d'Urbanisme de Lleida, c. del
Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.
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S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós
de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:

 

La Guingueta d'Àneu (exp.: 2015/056335/P)

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure
Fitxa&codiPublic=2015/56335/P&assentament=76806,76807,76808,76809&set-locale=ca

 

Fígols i Alinyà (exp.: 2015/056333/P)

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure
Fitxa&codiPublic=2015/56333/P&assentament=76802,76803,76804,76805&set-locale=ca

 

La Vansa i Fórnols (exp.: 2015/056339/P)

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure
Fitxa&codiPublic=2015/56339/P&assentament=76834,76835,76836,76837&set-locale=ca

 

Soriguera (exp.: 2015/056338/P)

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure
Fitxa&codiPublic=2015/56338/P&assentament=76818,76819,76820,76821,76822,76823,76824,76825,
76826,76827,76828,76829,76830,76831,76832,76833&set-locale=ca

 

Ribera d'Urgellet (exp.: 2015/056336/P)

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure
Fitxa&codiPublic=2015/56336/P&assentament=76810,76811,76812,76813&set-locale=ca

 

Sant Esteve de la Sarga (exp.: 2015/056337/P)

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure
Fitxa&codiPublic=2015/56337/P&assentament=76814,76815,76816,76817&set-locale=ca

 

Barcelona, 15 de desembre de 2016

 

Francesc Xavier Berga i Vayreda

Secretari de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya

 

(16.350.058)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT

RESOLUCIÓ TSF/2886/2016, de 14 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per al suport a
la recerca en matèria de joventut.

La Llei 6/2006, de 26 de maig, de creació de l'Agència Catalana de la Joventut, estableix que l'Agència Catalana
de la Joventut és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar per al
compliment dels seus fins, l'objecte de la qual és prestar serveis a la joventut i gestionar els serveis que
l'Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria. Entre les seves funcions hi ha la d'executar els
programes d'interès per a la joventut per encàrrec del departament competent en matèria de joventut i d'acord
amb el Pla nacional de joventut de Catalunya. En aquest sentit, desenvolupa les activitats de l'Observatori
Català de la Joventut, que es dedica, entre altres qüestions, a l'estudi de la realitat juvenil catalana, així com a
dinamitzar i enfortir la recerca sobre joventut, d'acord amb el Pla nacional de la joventut de Catalunya.

En aquest context, es considera necessari donar suport a la recerca en matèria de joventut. L'objectiu és el de
contribuir a millorar el coneixement de la realitat en matèria de joventut a Catalunya i facilitar l'orientació i
l'actualització de les polítiques de joventut i les actuacions adreçades a la joventut que es fan des de les
administracions públiques i la societat civil; enfortir i dinamitzar la xarxa de persones investigadores sobre
temes de joventut que existeix a Catalunya; afavorir i promoure la formació de joves investigadors i
investigadores en temes de joventut; i visualitzar i dignificar la investigació en matèria de joventut. L'any 1999,
la Direcció General de Joventut va iniciar la primera convocatòria que, al llarg dels anys ha anat formalitzant-
se en diferents instruments jurídics, ampliant-se i consolidant-se entre la comunitat investigadora a Catalunya.
L'any 2008, l'Agència Catalana de la Joventut va incorporar aquesta convocatòria que es desenvolupa dins de
les funcions de l'Observatori Català de la Joventut. Tanmateix, de l'any 2013 al 2015, a causa del context
econòmic i de les polítiques de contenció de la despesa, no es va poder convocar cap d'aquestes subvencions.

La Llei 7/2001, de 31 de maig, de creació de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, estableix
que l'agència és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar, adscrita
al Departament d'Empresa i Coneixement, que, amb l'objectiu de modernitzar i flexibilitzar l'organització de
l'Administració i amb la voluntat de globalització i racionalització de les infraestructures i de coordinació dels
recursos personals i materials que es destinen al foment de la recerca i dels estudis universitaris, administra i
distribueix els recursos econòmics de gestió dels programes de beques i els ajuts universitaris i de recerca, així
com d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, la recerca científica i tècnica i de la innovació
tecnològica de Catalunya.

La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), pel seu
caràcter bàsic, té afectacions sobre les normes reguladores de bases de subvencions elaborades per
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el que preveuen la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'Acord GOV/85/2016, de 28
de juny, que tenen afectacions en les disposicions de caràcter general de regulació de subvencions.

D'acord amb el que preveuen el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública
catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, i el capítol IX del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'Ordre
ECO/172/2015, de 3 de juny.

En data 8 de setembre de 2016, l'Agència Catalana de la Joventut i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i
de Recerca signen un conveni de col·laboració per tal que l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
esdevingui entitat col·laboradora en la gestió dels procediments administratius dels ajuts a projectes d'estudi i
anàlisi en matèria de joventut a Catalunya, les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de
joventut a Catalunya i el Premi Joventut que convoqui l'Agència Catalana de la Joventut.

En virtut de la delegació del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de la Joventut de data 28 de juny de
2016,
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Resolc:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores que han de regir els ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a
Catalunya, les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut i el Premi Joventut, que
consten en els annexos d'aquesta Resolució.

 

 

Disposició final única

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que dicta l'acte o davant la persona titular del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de
publicació al DOGC, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions publiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 14 de desembre de 2016

 

Francesc Poch i Ros

Director general

 

 

Annex 1

Ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya

 

–1 Objecte

1.1 L'objecte dels ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya és el finançament de
projectes d'estudi i anàlisi que tinguin per finalitat contribuir al coneixement de la realitat actual en matèria de
joventut a Catalunya.

1.2 La resolució de convocatòria pot contenir prioritats d'àmbit de recerca.

 

–2 Entitats destinatàries

2.1 Poden sol·licitar ajut per a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya universitats del
sistema universitari català, centres de recerca i entitats sense ànim de lucre amb seu social o delegació a
Catalunya, dedicades totalment o parcialment als estudis o les anàlisis sobre la realitat juvenil i les polítiques
de joventut des de la perspectiva de les ciències socials.

2.2 En el cas d'universitats o centres de recerca, l'investigador o investigadora responsable del projecte ha de
tenir-hi una vinculació permanent. Les persones amb contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes
postdoctorals amb una durada mínima de dos anys es consideren membres amb vinculació permanent.

2.3 Cada investigador o investigadora només pot formar part d'un equip i, per tant, no pot constar com a
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membre en cap altra sol·licitud que es presenti en la mateixa convocatòria.

2.4 No poden sol·licitar aquests ajuts els ajuntaments, els ens locals ni els organismes que en depenguin.

2.5 Resten excloses de participació les persones vinculades laboralment amb l'Agència Catalana de la Joventut
o la Direcció General de Joventut.

 

–3 Requisits dels projectes

3.1 Els projectes s'han d'implementar en el període màxim d'un any, comptador a partir de la data de
l'acceptació de l'ajut.

3.2 Els projectes objecte d'aquesta línia d'ajuts han d'estar redactats en català.

 

–4 Conceptes subvencionables

4.1 Els ajuts s'han de destinar als conceptes següents:

a) Retribucions i quotes de Seguretat Social del personal de recerca, que s'ha d'incorporar mitjançant qualsevol
modalitat d'adscripció laboral temporal i/o becari o becària, d'acord amb la normativa que sigui aplicable a
l'entitat que rep l'ajut. No són subvencionables les retribucions de personal funcionari ni de personal fix
vinculat estatutàriament o contractualment als centres sol·licitants o participants en la convocatòria.

b) Adquisició de material bibliogràfic i documental, fins a un màxim de 500 euros.

c) Adquisició de material fungible, fins a un màxim de 500 euros.

d) Altres despeses, com ara la utilització de serveis de suport o desplaçaments, les quals s'han de justificar
degudament, amb un màxim del 20% de l'import atorgat.

4.2 Aquestes bases permeten la subcontractació de serveis o activitats relacionats amb l'objecte de l'ajut i que
no puguin ser assumits directament per l'equip de recerca, sempre que s'indiqui prèviament en el pressupost i
no superi el 30% de l'import atorgat. No es pot subcontractar l'execució total o parcial de l'activitat que
constitueix l'objecte de la subvenció, i s'ha de poder acreditar, si escau, que les activitats subcontractades no
les pot assumir l'equip de recerca.

4.3 L'import atorgat no es pot destinar a les despeses següents:

a) Despeses de difusió, com ara l'edició de materials.

b) Assistència a jornades, congressos o seminaris amb qualsevol finalitat.

c) Adquisició de maquinari, programari i/o llicències informàtiques.

d) Despeses i/o costos indirectes.

 

–5 Sol·licitud

5.1 Per tal d'optar als ajuts, cal presentar un formulari de sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, adreçat
a l'Agència Catalana de la Joventut. El formulari de sol·licitud, que ha d'estar signat per la persona responsable
del projecte amb el vistiplau del vicerector o vicerectora competent en la matèria o de la direcció de la
institució sol·licitant, cal presentar-lo per Internet al portal de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de
Recerca (http://agaur.gencat.cat) i en format paper en el registre de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i
de Recerca (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), sens perjudici del que estableix l'article 16.4 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas
que les persones sol·licitants optin per presentar el formulari de sol·licitud a les oficines de correus, ho han de
fer en sobre obert per tal que la instància sigui datada i segellada pel funcionari o funcionària de correus abans
de ser certificada.

El formulari de sol·licitud està a disposició de les persones interessades a les dependències de l'Agència de
Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), al web
(http://agaur.gencat.cat), a les dependències de l'Agència Catalana de la Joventut (carrer Calàbria, 147, 08015
Barcelona), al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a Tràmits gencat
(http://tramits.gencat.cat).
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5.2 En el cas que es produeixi alguna incidència o diferència entre els impresos presentats telemàticament i els
presentats en format paper, preval la sol·licitud presentada en format paper. És obligatori presentar els
impresos signats en format paper en el termini establert en la convocatòria per presentar les sol·licituds de
l'ajut.

5.3 El formulari de sol·licitud segons el model normalitzat ha de constar de les parts següents:

a) Dades generals de la persona jurídica/física sol·licitant.

b) Descripció breu del projecte de recerca. Els projectes han de presentar totes les dades referents a persones
desagregades per sexes i han d'emprar un llenguatge no androcèntric ni discriminatori amb l'objecte de
garantir-ne la qualitat.

c) Memòria explicativa del projecte d'investigació on constin la justificació, el marc teòric, els objectius, la
metodologia, el pla de treball. Aquest apartat ha de tenir com a màxim quinze fulls. En els casos en què la
metodologia prevegi la realització de treball de camp, cal indicar el nombre de grups de discussió, entrevistes,
qüestionaris, estudis de cas, etc., que es vulguin realitzar, així com el lloc de realització.

d) Calendari previst i pressupost del projecte d'investigació detallat per conceptes.

e) Impacte i aplicabilitat previstos dels resultats en els diferents àmbits de treball en joventut i des d'una
perspectiva de gènere i de les dones, si escau.

f) Resum de les dades acadèmiques de la persona o les persones investigadores on consti la seva formació
acadèmica i l'activitat professional.

5.4 Per sol·licitar l'ajut, la persona representant ha de subscriure unes declaracions responsables incloses en
annex al formulari de sol·licitud, en les quals declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits
que estableix la normativa per accedir a la beca sol·licitada, que disposa de la documentació acreditativa
corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la seva vigència. La presentació de la
declaració responsable faculta l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca per verificar la conformitat
de les dades que conté d'acord amb els articles 35.3 i 36.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya. D'acord amb l'article 38.1 d'aquesta mateixa
Llei, la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya
o consta en una declaració responsable o en una comunicació prèvia comporta, amb l'audiència prèvia a la
persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeix l'exercici del dret o de l'activitat
afectats des del moment en què es coneix. L'annex inclou les declaracions responsables següents:

a) Declaració responsable de certesa de les dades identificatives que consten en el formulari, així com de còpia
idèntica entre la documentació adjunta i l'original.

b) Declaració responsable de justificació de beques i ajuts concedits amb anterioritat a càrrec dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

c) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària de l'Estat i
amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social. Així mateix, en la mateixa
declaració s'autoritza l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca perquè sol·liciti a l'Agència
Tributària, a la Direcció General de Tributs i Jocs del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
i a la Tresoreria de la Seguretat Social les dades necessàries per a la gestió de la convocatòria.

d) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l'article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Declaració responsable de compliment de la normativa sobre propietat intel·lectual.

f) Declaració responsable de donar compliment als requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística que els siguin exigibles.

g) Declaració responsable, si escau, de donar compliment a l'obligació que estableix l'article 38.1 de la Llei
13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids, o el Decret 246/2000, de 24 de juliol, sobre
l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva.

h) Declaració responsable sobre els ajuts, premis o subvencions que hagin rebut pel mateix projecte
procedents de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Cal tenir en
compte que la suma total dels ajuts no pot ser superior a la quantitat pressupostada per al projecte.

i) Declaració responsable de donar compliment a les regles de conducta i als principis ètics de l'article 55.2 de
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de
signatura d'adhesió al codi ètic annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, en el moment de l'acceptació de

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.20164/22 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16355051-2016



l'ajut.

j) En cas que el projecte inclogui entrevistes, grups de discussió o similars, declaració responsable d'obtenir
autorització de la persona entrevistada per tal que l'entrevista o el material que en resulti formi part del
projecte.

En cas de persones jurídiques amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, han d'incloure una
declaració responsable on s'indiquin els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual
i/o assetjament per raó de sexe.

k) Declaració responsable de complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.

l) En el cas d'empreses, declaració responsable per la qual es declara estar donat d'alta al cens de l'Impost
sobre Activitats Econòmiques, si escau.

m) En el cas d'entitats sense ànim de lucre, declaració responsable sobre la inscripció en el registre
corresponent.

n) En el cas de fundacions i associacions, declaració responsable sobre l'adaptació dels estatuts de l'entitat al
Codi civil de Catalunya d'acord amb la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, i
la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

o) En el cas de fundacions, declaració responsable de presentació de comptes anuals del protectorat, d'acord
amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

5.5 En cas que s'hagi d'esmenar el formulari de sol·licitud, s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant
publicació al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya d'una diligència de la persona titular de la direcció
executiva amb la relació de documentació bàsica i documentació no bàsica que cal esmenar, que n'indiqui els
motius i faci constar que, en cas de no esmenar el formulari de sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica,
en el termini de deu dies a comptar des de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent, s'entén que
les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 94 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per tal de fer-ne
una major difusió, i amb efectes informatius, es pot consultar el contingut d'aquesta diligència a la pàgina web
de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Aquesta publicació substitueix la notificació individual,
d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

5.6 La signatura i presentació del formulari de sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores.

 

–6 Documentació

6.1 El formulari de sol·licitud de l'ajut i els seus annexos s'han de presentar d'acord amb el que s'estableix a la
base 5, i han d'anar acompanyats de la documentació que s'indica tot seguit:

a) En el cas de persones jurídiques, original i còpia de la documentació que n'acrediti la constitució i la
inscripció en el registre corresponent, NIF i còpies compulsades dels documents que acreditin les facultats
atorgades a la persona representant de l'entitat i del seu DNI. No cal aportar el DNI o NIF (sí en cas de NIE) en
cas que s'autoritzi l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca a fer les consultes pertinents davant
l'organisme corresponent, autorització ja inclosa en el formulari de sol·licitud.

b) En cas de coautoria del projecte, cal presentar els compromisos d'execució assumits per cadascuna de les
persones autores, així com l'import dels ajuts que cal aplicar a aquests compromisos.

6.2 No cal presentar la documentació que ja s'hagi lliurat a qualsevol òrgan de l'Administració de la
Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des que es va presentar vàlidament a
l'Administració i que no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, la persona sol·licitant ha
d'especificar per escrit la data i l'òrgan on es van presentar els documents i el procediment a què corresponen.
Aquest apartat no és aplicable quan es tracti de documents que s'hagin d'actualitzar periòdicament o quan
hagin estat modificats després d'haver estat presentats a la Generalitat de Catalunya.

 

–7 Dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD),
les dades de caràcter personal dels sol·licitants s'han de tractar amb la finalitat de gestionar i tramitar les
convocatòries d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de
dades estableix.
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–8 Procediment

8.1 El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència competitiva i s'ha de resoldre i notificar,
com a màxim, en el termini de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que estableix l'article 54.2e) de la Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, transcorregut
aquest termini sense que se n'hagi notificat la resolució expressa s'entén desestimada la sol·licitud.

8.2 L'Observatori Català de la Joventut de l'Agència Catalana de la Joventut és l'òrgan instructor del
procediment.

8.3 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre.

8.4 Als efectes de publicitat i transparència, l'Agència Catalana de la Joventut publica al seu web i al DOGC les
resolucions de concessió dels ajuts, d'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; l'article 30 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

 

–9 Avaluació

9.1 Les sol·licituds presentades s'avaluen en dues fases. En una primera fase, les sol·licituds són avaluades per
òrgans externs i persones expertes de la comunitat científica, d'acord amb els mecanismes establerts en el
marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya vigent i el Reglament d'avaluació de l'Agència de Gestió
d'Ajuts Universitaris i de Recerca, que es pot consultar a la seva pàgina web, http://agaur.gencat.cat, i es
tenen en compte els criteris i les puntuacions descrites a l'apartat 9.3.

En aquesta primera fase s'ha de redactar un informe on s'ha de detallar la ponderació dels criteris de valoració
descrits en l'apartat 9.3 d'aquesta base.

9.2 Les sol·licituds que no s'emmarquin en l'objecte descrit a la base 1 d'aquest annex i als requisits de la base
2 se n'exclouen de manera automàtica i ja no són valorades en aquesta primera fase.

9.3 Els criteris de valoració i la seva ponderació en la primera fase són els següents:

a) La rigorositat científica del projecte: coneixement dels antecedents i de l'estat actual del tema objecte de la
convocatòria; definició dels objectius; rigor metodològic; pla de treball i viabilitat del projecte; amb una
ponderació de 50 sobre 100.

b) L'interès de la temàtica estudiada, tant des del punt de vista científic com amb relació a l'impacte i
l'aplicabilitat dels resultats als diferents àmbits de treball amb joventut relacionats amb la temàtica del projecte
i des d'una perspectiva de gènere, si escau, amb una ponderació de 10 sobre 100.

c) Les dades acadèmiques i professionals de la investigadora o de l'investigador principal i de les persones
membres del grup de recerca en relació amb l'objecte de la convocatòria i el tema de la recerca, amb una
ponderació de 20 sobre 100.

Aquesta valoració dóna un resultat de 80 sobre 100.

9.4 En una segona fase, es constitueix la Comissió de valoració i de selecció, designada per la persona titular
de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut. La Comissió de valoració i selecció ha de tenir la
composició de vocals següent:

a) Una persona representant de l'Agència Catalana de la Joventut, qui en té la presidència.

b) Una persona representant de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

c) Una persona representant de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i
Coneixement.

d) Una persona representant del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

e) Una persona representant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

f) La persona titular de la direcció executiva de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, o la
persona en qui delegui, n'assumeix la secretaria amb veu i sense vot.
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La composició de la Comissió de valoració i selecció ha de respondre a criteris de participació paritària de dones
i homes. A aquest efecte, la Comissió ha de tendir a la presència d'un nombre de dones que representi el 50%
del còmput total de les persones membres.

9.5 Aquesta comissió s'encarrega de la segona fase de la valoració i ha de donar una puntuació addicional
màxima de 20 punts, que se suma a la puntuació de la primera fase d'avaluació. La Comissió de valoració i
selecció ha d'emetre un informe proposta que ha de tenir en compte els objectius marcats al Pla d'actuació de
les polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya: horitzó 2016 o el pla equivalent vigent en cada
convocatòria, les avaluacions dels òrgans externs i les limitacions pressupostàries. Aquest informe es trasllada
a la persona titular de l'Observatori Català de la Joventut perquè n'emeti una proposta de resolució provisional.

9.6 La Comissió de valoració i selecció, davant els projectes que hagin obtingut la mateixa puntuació, pot
prioritzar els projectes amb participació de dones investigadores, ja sigui com a investigadores principals o com
a participants en els equips, entre els projectes que hagin assolit les puntuacions més altes durant el procés
d'avaluació.

9.7 La Comissió de valoració i selecció pot establir una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per
les sol·licituds desestimades.

 

–10 Proposta de resolució provisional, acceptació de l'ajut, reformulació i presentació de documentació
addicional

10.1 La proposta de resolució provisional de concessió dels ajuts que emet l'òrgan instructor ha de contenir la
llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris i la llista de reserva, i es notifica a les persones interessades
mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta
publicació substitueix la notificació individual.

10.2 Les persones proposades han de presentar el document d'acceptació de la subvenció dins del termini de
deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional.

El document normalitzat d'acceptació de l'ajut es pot obtenir a les dependències de l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca, al passeig de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010 Barcelona, i també a les pàgines
web http://agaur.gencat.cat i http://jovecat.gencat.cat/ca/.

10.3 Juntament amb el document d'acceptació cal presentar la documentació següent:

a) Document de cessió dels drets d'explotació dels resultats previst a la base 17.

b) Original i fotocòpia o còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua
la persona representant de l'entitat.

c) En cas de persones jurídiques que hagin estat proposades com a beneficiàries d'un ajut d'import superior a
10.000 euros, declaració responsable que contingui la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de
direcció o administració.

d) En cas de no haver autoritzat l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca a comprovar d'ofici si les
persones beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en el moment de
presentació de la sol·licitud, les certificacions positives acreditatives d'estar-ne al corrent.

10.4 Les persones sol·licitants poden presentar al·legacions a la proposta de resolució provisional.

10.5 S'entén que renuncien tàcitament a l'ajut les persones beneficiàries que no hagin presentat el document
d'acceptació dins el termini i les condicions previstes en aquesta base.

10.6 Un cop transcorregut el termini d'al·legacions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el
desistiment de sol·licituds i ha de notificar la resolució a les persones interessades mitjançant la seva publicació
al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i elevar la proposta de resolució
provisional a l'òrgan resolutori.

10.7 En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document d'acceptació en les
condicions, l'òrgan instructor dels ajuts pot adjudicar l'ajut a les persones candidates de la llista de reserva.
Les renúncies i les substitucions es notifiquen individualment a la persona interessada, d'acord amb els articles
40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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–11 Resolució de concessió i notificació

11.1 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre.

11.2 La resolució de concessió d'aquests ajuts ha d'incloure la relació de les persones sol·licitants així com les
sol·licituds que s'han desestimat i la motivació de la concessió. També ha d'incloure la data d'inici de realització
del projecte.

11.3 La resolució que finalitza el procediment de subvenció es fa pública al Tauler electrònic de la seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat. Per tal de fer-ne una major difusió, i amb
efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució en les respectives pàgines web de l'Agència de
Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i de l'Agència Catalana de la Joventut.

11.4 Contra la resolució de concessió o denegació dels ajuts, que no exhaureixen la via administrativa, les
persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona
titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà
de la data de la seva publicació al tauler d'anuncis, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb els articles 121 i 122 en
relació amb els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

11.5 Als efectes de publicitat complementària es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les
resolucions de concessió dels ajuts de quantia igual o superior a 3.000,00 euros.

 

–12 Reducció parcial o total de l'ajut

Com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, l'import de l'ajut es pot reduir parcialment o totalment abans que es dicti la resolució
de concessió.

 

–13 Revisió i seguiment dels ajuts

13.1 Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, l'òrgan de resolució
dels ajuts pot resoldre les incidències i autoritzar, a petició de l'entitat beneficiària, alguna variació en el pla de
treball i/o en el projecte proposat o en el període de gaudi de l'ajut, segons el cas, i també resoldre qualsevol
incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de la convocatòria.

En cas de canvis substancials, és l'òrgan de resolució dels ajuts qui n'ha d'autoritzar les possibles incidències.

13.2 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l'ajut l'ha d'autoritzar prèviament l'òrgan
corresponent.

13.3 L'Observatori Català de la Joventut de l'Agència Catalana de la Joventut, com a instructor del
procediment, fa un seguiment dels projectes subvencionats i pot demanar-ne la informació addicional a les
persones beneficiàries dels ajuts.

13.4 No s'accepten ampliacions del termini d'execució del projecte sense una justificació prèvia, que ha de ser
acceptada per la persona titular de l'Agència Catalana de la Joventut a proposta de l'òrgan instructor. En cas de
sol·licitar-ne l'ampliació, s'ha de presentar abans que finalitzi el període inicial d'execució i mitjançant un escrit
adreçat a la persona titular de l'Agència Catalana de la Joventut, on es motivi la necessitat de l'ampliació.

 

–14 Pagament

14.1 L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca ha d'efectuar el pagament de l'ajut directament a
l'entitat que consti com a beneficiària en la resolució de concessió sense necessitat de presentar cap garantia.

14.2 L'import és lliurat de forma fraccionada. El primer pagament, corresponent al 60% del total atorgat, es
tramita un cop resolta la convocatòria i formalitzada l'acceptació. El pagament del 40% restant s'inicia un cop
presentada la justificació.

 

–15 Publicitat dels ajuts atorgats
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D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, els ajuts s'han de publicar al portal de Transparència.

D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificada per la Llei
15/2004, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres formes de reforma administrativa, s'ha
de donar publicitat mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions de la informació sobre les
convocatòries i les resolucions de concessió de les subvencions.

 

–16 Termini i forma de justificació

16.1 En el termini d'un mes des de la data d'acabament del període d'execució del projecte objecte de l'ajut,
les persones beneficiàries han de justificar, d'acord amb el model normalitzat, l'execució efectiva dels
projectes, que s'ha de presentar en el registre de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca o
d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

La documentació que cal adjuntar al model normalitzat de justificació és la següent:

a) Memòria justificativa del projecte realitzat, signat per la persona responsable. Per a la redacció de la
memòria, cal utilitzar el llibre d'estil de l'Observatori Català de la Joventut.

b) Compte justificatiu simplificat que certifiqui que la totalitat de l'ajut s'ha destinat a la finalitat per a la qual
s'ha concedit.

c) Lliurar a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca dos exemplars de tot el material de promoció
editat.

16.2 El model normalitzat de memòria justificativa del projecte es pot obtenir a les dependències de l'Agència
de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, al passeig de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010 Barcelona, i
també a les pàgines web http://agaur.gencat.cat i http://jovecat.gencat.cat/ca/.

16.3 Sens perjudici de les formes de justificació indicades, les persones beneficiàries han de facilitar tota la
informació que la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes, l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca o d'altres òrgans competents requereixin d'acord amb la normativa de la Generalitat
en matèria de subvencions.

 

–17 Obligacions de les entitats beneficiàries

L'entitat beneficiària de l'ajut ha de complir les obligacions establertes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, en el seu article 14 i, en tot cas, les que s'expressen a continuació:

a) Complir les condicions establertes en aquestes bases reguladores.

b) Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajut i acreditar-ho davant l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca.

c) Justificar l'ajut d'acord amb el que s'estableix a la base 16 d'aquest annex, en el termini que s'especifica a
la base esmentada.

d) Conservar els justificants originals i/o qualsevol documentació relacionada amb l'ajut atorgat durant un
període mínim de cinc anys.

e) Notificar a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca l'obtenció d'ajuts per a la mateixa finalitat, a
més dels ja consignats al formulari de sol·licitud procedents de qualsevol de les administracions o entitats
públiques o privades, nacionals o internacionals. Si l'entitat obté un finançament addicional, l'òrgan de
resolució pot minorar les aportacions previstes o aprovades per a la mateixa activitat. Aquesta comunicació
s'ha de fer tan bon punt es conegui i, en tot cas, abans de justificar l'aplicació que s'ha donat a la subvenció.

f) Incloure el senyal identificatiu de les polítiques de joventut de l'Agència Catalana de la Joventut “amb la
col·laboració de l'ACJ”, així com altres logotips que es puguin proporcionar, a tots els elements informatius i
publicitaris relacionats amb les activitats subvencionades.

g) Complir el que la base 18 estableix en relació amb els drets d'explotació.
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–18 Dret d'explotació dels resultats dels projectes

18.1 La concessió dels ajuts implica que els drets d'explotació dels resultats dels ajuts atorgats ha de ser cedits
gratuïtament de forma exclusiva a l'efecte de la seva possible publicació per part de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya per un termini de deu anys i per a un àmbit territorial universal a comptar des del
moment que es presenten els resultats com a justificant de l'ajut. En el moment d'acceptació de l'ajut s'ha de
signar el document corresponent a aquesta cessió.

En el cas que l'estudi inclogui la realització i transcripció d'entrevistes, grups de discussió o similars, les
persones autores han de lliurar les transcripcions, en suport informàtic, a l'Agència Catalana de la Joventut.

En el cas que l'estudi generi bases de dades, o la modificació de bases de dades entregades per l'Agència
Catalana de la Joventut, un cop acabat el treball, les persones autores les han de lliurar en suport informàtic a
l'Agència Catalana de la Joventut.

Així mateix, aquestes transcripcions i bases de dades han d'anar acompanyades de tota la documentació
necessària per a la seva interpretació i utilització (qüestionari, mostreig, descripció detallada del treball de
camp, etc.). Qualsevol incidència que, per raons involuntàries, es pugui produir amb relació als punts anteriors,
s'ha de comunicar immediatament a l'Agència Catalana de la Joventut.

18.2 En cas que l'Administració de la Generalitat no pugui publicar els resultats dels ajuts, es pot concedir
permís exprés a la persona autora per publicar-lo.

 

–19 Revocació

L'incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions establerts en les bases reguladores i en la resta de
normativa aplicable dóna lloc a la incoació d'un expedient per incompliment, la resolució del qual pot donar lloc
a la revocació total o parcial de l'ajut i l'obligació de retornar la quantitat corresponent. En especial, es pot
modificar la resolució de concessió en cas d'alteració de les condicions sense l'autorització prèvia de l'òrgan
corresponent o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

 

–20 Normativa aplicable

Tot el que no preveuen aquestes bases es regeix pel 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; pels preceptes bàsics de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; pels preceptes bàsics del Reial decret 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i per la resta de la normativa
aplicable.

 

 

Annex 2

Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut

 

–1 Objecte

L'objecte de les beques que es regeixen per aquestes bases és promoure i estimular entre les persones
investigadores la realització de tesis doctorals sobre la realitat juvenil actual a Catalunya i les polítiques de
joventut de Catalunya per tal de fomentar la formació investigadora en aquesta matèria. Les tesis s'han de
centrar, exclusivament, en l'anàlisi de la població de 16 a 29 anys (o d'un subgrup dins d'aquesta franja) i/o en
les polítiques que s'hi adrecen.

 

–2 Persones destinatàries i requisits

2.1 Poden sol·licitar aquestes beques, les persones físiques que compleixin aquests requisits:

a) Que estiguin matriculades al curs que es determini a la convocatòria d'un programa de doctorat d'una
universitat del sistema universitari català i que hagin inscrit el projecte de tesi doctoral en el termini màxim
dels dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria corresponent.
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b) Que el seu projecte de tesi se centri, exclusivament, en l'anàlisi de la població de 16 a 29 anys i/o en les
polítiques que s'hi adrecen.

2.2 Se n'exclouen les sol·licituds de persones que s'hagin presentat en edicions anteriors.

2.3 Resten excloses de participació les persones vinculades laboralment amb l'Agència Catalana de la Joventut
o la Direcció General de Joventut.

2.4 Les tesis han de ser escrites en llengua catalana, castellana o anglesa.

 

–3 Període

Les actuacions d'investigació objecte d'aquestes beques s'han de desenvolupar en el període d'un any,
comptador a partir de la data de l'acceptació de la beca.

 

–4 Sol·licitud

4.1 Per tal d'optar a la beca, cal presentar un formulari de sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat,
adreçat a l'Agència Catalana de la Joventut. El formulari de sol·licitud, signat degudament, cal presentar-lo
telemàticament (http://agaur.gencat.cat) i en format paper en el registre de l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), sens perjudici del que estableix
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

En cas que les persones sol·licitants optin per presentar el formulari de sol·licitud a les oficines de correus, ho
han de fer en un sobre obert per tal que la instància sigui datada i segellada pel funcionari o funcionària de
correus abans de ser certificada.

El formulari de sol·licitud està a disposició de les persones interessades a les dependències de l'Agència de
Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), al web
(http://agaur.gencat.cat), a les dependències de l'Agència Catalana de la Joventut (carrer Calàbria, 147, 08015
Barcelona), al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a Tràmits gencat
(http://tramits.gencat.cat).

4.2 En el cas que es produeixi alguna incidència o diferència entre els formularis presentats telemàticament i
els presentats en format paper, preval la sol·licitud presentada en format paper. És obligatori presentar els
impresos signats en format paper en el termini establert en la convocatòria per presentar les sol·licituds de
beca.

4.3 El formulari de sol·licitud segons el model normalitzat ha de constar de les parts següents:

a) Dades generals de la persona sol·licitant.

b) Projecte explicatiu de la tesi on constin la justificació, el marc teòric, els objectius, la metodologia, el pla de
treball i el calendari i l'aplicabilitat prevista dels resultats. Aquesta memòria ha de tenir un màxim de quinze
fulls.

c) Resum de la trajectòria acadèmica i professional de la persona sol·licitant beneficiària de la beca on consti la
seva formació acadèmica i, si escau, l'activitat professional.

d) La trajectòria científica del director o directora de la tesi doctoral en relació amb l'objecte de la convocatòria.

4.4 En cas que s'hagi d'esmenar el formulari de sol·licitud, s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant
publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya d'una diligència de la persona
titular de la direcció executiva amb la relació de documentació bàsica i documentació no bàsica que cal
esmenar, que n'indiqui els motius i faci constar que, en cas de no esmenar el formulari de sol·licitud, pel que fa
a la documentació bàsica, en el termini de deu dies a comptar des de l'endemà de la publicació de la diligència
corresponent, s'entén que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que
disposa l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Per tal de fer-ne una major difusió, i amb efectes informatius, es pot consultar el
contingut d'aquesta diligència a la pàgina web de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre.

4.5 La signatura i presentació del formulari de sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores.
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4.6 Per sol·licitar la beca, la persona representant ha de subscriure unes declaracions responsables incloses en
annex al formulari de sol·licitud, en les quals declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits
que estableix la normativa per accedir a la beca sol·licitada, que disposa de la documentació acreditativa
corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la seva vigència. La presentació de la
declaració responsable faculta l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca per verificar la conformitat
de les dades que conté d'acord amb els articles 35.3 i 36.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya. D'acord amb l'article 38.1 d'aquesta mateixa
Llei, la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya
o consta en una declaració responsable o en una comunicació prèvia comporta, amb l'audiència prèvia a la
persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeix l'exercici del dret o de l'activitat
afectats des del moment en què es coneix. L'annex inclou les declaracions responsables següents:

a) Declaració responsable de certesa de les dades identificatives que consten en el formulari, així com de còpia
idèntica entre la documentació adjunta i l'original.

b) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l'article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària de l'Estat i
amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) Declaració responsable sobre els ajuts, premis o subvencions que hagin rebut pel mateix projecte
procedents de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

e) Declaració responsable de compliment de la normativa sobre propietat intel·lectual.

f) Declaració responsable de donar compliment a les regles de conducta i als principis ètics de l'article 55.2 de
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de
signatura d'adhesió al codi ètic annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, en el moment de l'acceptació de
la beca.

 

–5 Documentació

5.1 El formulari de sol·licitud ha d'anar acompanyat de la documentació que s'indica tot seguit:

a) Original i còpia del DNI o equivalent. No cal aportar el DNI o NIF (sí en cas de NIE) en cas que s'autoritzi
l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca a fer les consultes pertinents davant l'organisme
corresponent, autorització ja inclosa en el formulari de sol·licitud.

b) Original i còpia o còpia compulsada de l'expedient acadèmic universitari on consti la nota mitjana obtinguda
en la titulació, escala 1 a 4.

c) Les persones sol·licitants que hagin cursat totalment o parcialment els estudis de llicenciatura, grau,
enginyeria, arquitectura, diplomatura o màster en centres de fora del sistema universitari de l'Estat espanyol
han d'acompanyar els expedients acadèmics de les declaracions d'equivalència calculades d'acord amb el que
es disposa en les resolucions de 20 de juny i de 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política
Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

d) Còpia de la matrícula del programa de doctorat que es determini a la convocatòria.

5.2 No cal presentar la documentació que ja s'hagi lliurat a qualsevol òrgan de l'Administració de la
Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des que es va presentar vàlidament a
l'Administració i que no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, la persona sol·licitant ha
d'especificar per escrit la data i l'òrgan on es van presentar els documents i el procediment a què corresponen.
Aquest apartat no és aplicable quan es tracti de documents que s'hagin d'actualitzar periòdicament o quan
hagin estat modificats després d'haver estat presentats a la Generalitat de Catalunya.

 

–6 Dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD),
les dades de caràcter personal dels sol·licitants s'han de tractar amb la finalitat de gestionar i tramitar les
convocatòries d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de
dades estableix.
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–7 Procediment

7.1 El procediment de concessió d'aquestes beques és el de concurrència competitiva i s'ha de resoldre i
notificar, com a màxim, en el termini de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que estableix l'article 54.2e) de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
transcorregut aquest termini sense que se n'hagi notificat la resolució expressa s'entén desestimada la
sol·licitud.

7.2 La resolució de concessió d'aquestes beques ha d'incloure la relació de les persones sol·licitants així com les
sol·licituds que s'han desestimat i la motivació de la concessió. També ha d'incloure la data d'inici de realització
del projecte així com el termini de formalització del document d'acceptació de la beca.

7.3 L'Observatori Català de la Joventut de l'Agència Catalana de la Joventut és l'òrgan instructor del
procediment.

7.4 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre.

7.5 Als efectes de publicitat i transparència, l'Agència Catalana de la Joventut publica al seu web i al DOGC les
resolucions de concessió dels ajuts, d'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; l'article 30 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

7.6 Les beques poden quedar desertes.

 

–8 Avaluació

8.1 Les sol·licituds presentades s'avaluen en dues fases. En una primera fase, les sol·licituds són avaluades per
òrgans externs i persones expertes de la comunitat científica, d'acord amb els mecanismes establerts en el
marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya vigent i el Reglament d'avaluació de l'Agència de Gestió
d'Ajuts Universitaris i de Recerca, que es pot consultar a la seva pàgina web, http://agaur.gencat.cat, i s'hi
tenen en compte els criteris i les puntuacions descrites a l'apartat 8.2 d'aquesta base.

En aquesta primera fase s'ha de redactar un informe, on s'ha de detallar la ponderació dels criteris de
valoració descrits en l'apartat 8.2 d'aquesta base.

8.2 Els criteris de valoració i la seva ponderació en la primera fase són els següents:

a) El projecte de tesi: el coneixement dels antecedents i de l'estat actual del tema, l'argumentació dels
objectius, el pla de treball, el rigor metodològic, la interdisciplinarietat, l'aplicabilitat dels resultats i la inclusió
d'una perspectiva de gènere, amb una ponderació de 40 sobre 100.

b) Resum de la trajectòria acadèmica i professional de la persona sol·licitant i nota d'expedient acadèmic, amb
una ponderació de 20 sobre 100.

c) La trajectòria científica del director o la directora de la tesi doctoral en relació amb l'objecte de la
convocatòria, amb una ponderació de 20 sobre 100.

Aquesta valoració dóna un resultat de 80 sobre 100.

8.3 En una segona fase, es constitueix la Comissió de valoració i de selecció, designada per la persona titular
de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut. La Comissió de valoració i selecció ha de tenir la
composició de vocals següent:

a) Una persona representant de l'Agència Catalana de la Joventut, qui en té la presidència.

b) Una persona representant de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

c) Una persona representant de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i
Coneixement.

d) Una persona representant del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

e) Una persona representant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
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f) La persona titular de la direcció executiva l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, o la persona
en qui delegui, n'assumeix la secretaria, amb veu i sense vot.

La composició de la Comissió de valoració i selecció ha de respondre a criteris de participació paritària de dones
i homes. A aquest efecte, la Comissió ha de tendir a la presència d'un nombre de dones que representi el 50%
del còmput total de les persones membres.

8.4 Aquesta comissió s'encarrega de la segona fase de la valoració i ha de donar una puntuació addicional
màxima de 20 punts, que se suma a la puntuació de la primera fase d'avaluació. La Comissió de valoració i
selecció ha d'emetre un informe proposta que ha de tenir en compte l'objecte de la convocatòria, les
avaluacions dels òrgans externs i les limitacions pressupostàries. Aquest informe es trasllada a la persona
titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut perquè n'emeti resolució.

8.5 Davant els projectes que hagin obtingut la mateixa puntuació, es prioritzen les propostes que provinguin
de persones sol·licitants de fins a 35 anys, inclosos, amb un doble objectiu: afavorir l'estudi de la joventut,
però també la formació de les persones joves.

De la mateixa manera, la Comissió de valoració i selecció pot prioritzar les sol·licituds de dones investigadores
entre els projectes que hagin assolit les puntuacions més altes durant el procés d'avaluació.

8.6 La Comissió de valoració i selecció pot establir una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per
les sol·licituds desestimades.

 

–9 Proposta de resolució provisional, acceptació de la beca, reformulació i presentació de documentació
addicional

9.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les beques que emet l'òrgan instructor ha de contenir
la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris i la llista de reserva, i es notifica a les persones
interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual.

9.2 Les persones proposades han de presentar el document d'acceptació de la beca dins del termini de deu dies
hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional.

Aquest document d'acceptació, que ha d'incloure les dades bancàries conformades on s'ha d'ingressar la beca,
s'ha de presentar en el registre de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca o en els registres que
s'estableixen a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

El document normalitzat d'acceptació de la beca es pot obtenir a les dependències de l'Agència de Gestió
d'Ajuts Universitaris i de Recerca, al passeig de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010 Barcelona, i també a les
pàgines web http://agaur.gencat.cat i http://jovecat.gencat.cat/ca/.

9.3 Les persones sol·licitants poden presentar al·legacions a la proposta de resolució provisional.

9.4 S'entén que renuncien tàcitament a la beca les persones beneficiàries que no hagin presentat el document
d'acceptació dins el termini i les condicions previstes en aquesta base.

9.5 Un cop transcorregut el termini d'al·legacions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el
desistiment de sol·licituds i ha de notificar la resolució a les persones interessades mitjançant la seva publicació
al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i elevar la proposta de resolució
provisional a l'òrgan resolutori.

9.6 En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document d'acceptació en les
condicions, l'òrgan instructor de les beques pot adjudicar la beca a les persones candidates de la llista de
reserva. Les renúncies i las substitucions es notifiquen individualment a la persona interessada, d'acord amb
els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

 

–10 Resolució de concessió i notificació

10.1 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre.

10.2 La resolució de concessió d'aquestes beques ha d'incloure la relació de les persones sol·licitants així com
les sol·licituds que s'han desestimat i la motivació de la concessió. També ha d'incloure la data d'inici de
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realització del projecte així com el termini de formalització del document d'acceptació de la beca.

10.3 La resolució que finalitza el procediment de subvenció es fa pública al Tauler electrònic de la seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat. Per tal de fer-ne una major difusió, i amb
efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució en les respectives pàgines web de l'Agència de
Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i de l'Agència Catalana de la Joventut.

10.4 Contra la resolució de concessió o denegació de les beques, que no exhaureixen la via administrativa, les
persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona
titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà
de la data de la seva publicació al tauler d'anuncis, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb els articles 121 i 122 en
relació amb els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

10.5 Als efectes de publicitat complementària es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les
resolucions de concessió de les beques de quantia igual o superior a 3.000,00 euros.

 

–11 Reducció parcial o total de la beca

Com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, l'import de la beca es pot reduir parcialment o totalment abans que es dicti la resolució
de concessió.

 

–12 Renúncies i substitucions

En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document d'acceptació en les condicions
i el termini previstos a la base 10, l'òrgan de resolució dels ajuts pot adjudicar la beca a les persones
candidates de la llista de reserva. Les renúncies i les substitucions es notifiquen individualment a la persona
interessada, d'acord amb els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

 

–13 Revisió i seguiment de les beques

13.1 Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, l'òrgan de resolució o
la persona titular de la direcció executiva de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca pot resoldre
les incidències i autoritzar, a petició de la persona beneficiària, alguna variació en el pla de treball i/o en el
projecte proposat o en el període de gaudi de la beca, segons el cas, i també resoldre qualsevol incidència que
no impliqui un canvi substancial dels termes de la convocatòria. En cas de canvis substancials, és l'òrgan de
resolució de les beques qui n'ha d'autoritzar les possibles incidències.

13.2 L'Agència Catalana de la Joventut, com a instructora del procediment, fa un seguiment dels projectes
subvencionats i pot demanar-ne la informació addicional a la persones beneficiàries de les beques.

13.3 No s'accepten ampliacions del termini d'execució del projecte sense una justificació prèvia, que ha de ser
acceptada per la persona titular de l'Agència Catalana de la Joventut a proposta de l'òrgan instructor. En cas de
sol·licitar-ne l'ampliació, s'ha de presentar abans que finalitzi el període inicial d'execució i mitjançant un escrit
adreçat a la persona titular de l'Agència Catalana de la Joventut, on es motivi la necessitat de l'ampliació.

 

–14 Pagament

14.1 L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca ha de fer el pagament de la beca directament a la
persona beneficiària sense necessitat de presentar garanties.

14.2 L'import és lliurat de forma fraccionada. El primer pagament, corresponent al 60% del total atorgat, es
tramita un cop resolta la convocatòria, formalitzada l'acceptació i presentada la matrícula per al curs acadèmic
corresponent. El pagament del 40% restant es fa un cop presentada la justificació.

 

–15 Publicitat de les beques atorgades
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D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, les beques s'han de publicar al portal de Transparència.

D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificada per la Llei
15/2004, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres formes de reforma administrativa, s'ha
de donar publicitat mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions de la informació sobre les
convocatòries i les resolucions de concessió de les subvencions.

 

–16 Termini i forma de justificació

16.1 En el termini d'un mes des de la data d'acabament del període d'execució, les persones beneficiàries han
de justificar la tasca desenvolupada en relació amb el pla de treball presentat, mitjançant una memòria,
d'acord amb el model normalitzat que facilita l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, signada per
la persona beneficiària, i amb el vistiplau del director o la directora de tesi. Cal adjuntar un resum de
l'esmentada memòria amb el format que determini l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca per
ser publicat a la seva pàgina web, si escau, i que s'ha de presentar en el registre de l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca o d'acord amb el que el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

16.2 El model normalitzat de memòria justificativa del projecte es pot obtenir a les dependències de l'Agència
de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, al passeig de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010 Barcelona, i
també a les pàgines web http://agaur.gencat.cat i http://jovecat.gencat.cat/ca/.

16.3 Sens perjudici de les formes de justificació indicades, les persones beneficiàries han de facilitar tota la
informació que la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes, l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca o d'altres òrgans competents requereixin d'acord amb la normativa de la Generalitat
en matèria de subvencions.

 

–17 Obligacions de les persones beneficiàries

La persona beneficiària de la beca ha de complir les obligacions establertes per la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, en el seu article 14 i, en tot cas, les que s'expressen a continuació:

a) Complir les condicions establertes en aquestes bases reguladores.

b) Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la beca i acreditar-ho davant l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca.

c) Justificar la beca d'acord amb el que estableix la base 16 d'aquest annex, en el termini que s'especifica a la
base esmentada.

d) Notificar, a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca l'obtenció d'ajuts per a la mateixa finalitat,
a més dels ja consignats al formulari de sol·licitud procedents de qualsevol de les administracions o entitats
públiques o privades, nacionals o internacionals. Si la persona beneficiària obté un finançament addicional,
l'òrgan de resolució pot minorar les aportacions previstes o aprovades per a la mateixa activitat. Aquesta
comunicació s'ha de fer tan bon punt es conegui i, en tot cas, abans de justificar l'aplicació que s'ha donat a la
subvenció.

e) Incloure el senyal identificatiu de les polítiques de joventut de l'Agència Catalana de la Joventut “amb la
col·laboració de l'ACJ”, així com altres logotips que es puguin proporcionar, a tots els elements informatius i
publicitaris relacionats amb les activitats subvencionades.

 

–18 Revocació

18.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de la beca l'ha d'autoritzar prèviament l'òrgan
corresponent.

18.2 L'incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions establerts en les bases reguladores i en la
resta de normativa aplicable dóna lloc a la incoació d'un expedient per incompliment, la resolució del qual pot
donar lloc a la revocació total o parcial de la beca i l'obligació de retornar la quantitat corresponent. En
especial, es pot modificar la resolució de concessió en cas d'alteració de les condicions sense l'autorització
prèvia de l'òrgan corresponent o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.
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–19 Normativa aplicable

Per a tot el que no preveuen aquestes bases es regeix pel 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; per la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions; pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i per la resta de la normativa aplicable.

 

 

Annex 3.

Premi Joventut

 

–1 Objecte

L'objecte del Premi Joventut és premiar un treball o projecte final de carrera, tesi de llicenciatura, treball final
de màster, treball de recerca del DEA (Diploma d'Estudis Avançats) o tesi doctoral dins l'àmbit de les ciències
socials i humanitats que analitzi la realitat juvenil actual de Catalunya des d'una perspectiva general o sobre
algun dels seus aspectes, preferentment sobre joves de 16 a 29 anys.

 

–2 Persones beneficiàries

2.1.a) Persones físiques: qualsevol persona autora d'un treball o projecte final de carrera, tesi de llicenciatura,
treball final de màster, treball de recerca del DEA (Diploma d'Estudis Avançats) o tesi doctoral. Poden ser
persones beneficiàries del Premi Joventut una persona física autora del projecte o diverses persones físiques
coautores del projecte.

2.1.b) Persones jurídiques: entitats sense afany de lucre amb seu social o delegació a Catalunya o universitats
públiques o privades del sistema universitari català.

2.2 Els treballs, amb una extensió mínima de 50.000 paraules, han de ser originals, inèdits, en català i no
premiats en altres concursos.

2.3 Aquest premi és compatible amb l'obtenció d'altres beques, ajuts o subvencions per a l'elaboració dels
treballs o projectes que es presentin a d'altres convocatòries.

2.4 Se n'exclouen les sol·licituds de treballs o estudis presentats en edicions anteriors del Premi Joventut.

2.5 Resten excloses de participació les persones vinculades laboralment amb l'Agència Catalana de la Joventut
o la Direcció General de Joventut.

 

–3 Període

Els treballs han d'haver finalitzat com a màxim dos anys abans de la publicació de la convocatòria.

 

–4 Sol·licitud

4.1 Per tal d'optar al premi, cal sol·licitar-ho mitjançant un formulari de sol·licitud, d'acord amb el model
normalitzat, adreçat a l'Agència Catalana de la Joventut. El formulari de sol·licitud, que ha d'estar signat per la
persona o persones autores del treball o projecte o bé per la persona representat legal de la institució en el cas
de persones jurídiques, cal presentar-lo telemàticament (http://agaur.gencat.cat) i en format paper en el
registre de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (passeig de Lluís Companys, 23, 08010
Barcelona), sens perjudici del que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

En cas que les persones sol·licitants optin per presentar el formulari de sol·licitud a les oficines de correus, ho
han de fer en un sobre obert per tal que la instància sigui datada i segellada pel funcionari o funcionària de
correus abans de ser certificada.
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El formulari de sol·licitud està a disposició de les persones interessades a les dependències de l'Agència de
Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), al web
(http://agaur.gencat.cat), a les dependències de l'Agència Catalana de la Joventut (carrer Calàbria, 147, 08015
Barcelona), al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Tràmits gencat
(http://tramits.gencat.cat).

4.2 En el cas que es produeixi alguna incidència o diferència entre els impresos presentats telemàticament i els
presentats en format paper, preval la sol·licitud presentada en format paper. És obligatori presentar els
impresos signats en format paper en el termini establert en la convocatòria per presentar les sol·licituds.

4.3 El formulari de sol·licitud segons el model normalitzat, ha de constar de les parts següents:

a) Dades generals de la persona jurídica o física sol·licitant.

b) Dades generals del projecte que es presenta.

4.4 La presentació del formulari de sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases.

4.5 Quan la concessió de cada edició del premi sigui ferma, les persones interessades, si escau, poden passar a
recollir per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca la documentació presentada i no premiada.

 

–5 Documentació

5.1 El formularis de sol·licitud del premi ha d'anar acompanyat de la documentació que s'indica tot seguit:

a) En cas de persones físiques, còpia del DNI o equivalent. No cal aportar el DNI o NIF (sí en cas de NIE) en
cas que s'autoritzi l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca a fer les consultes pertinents davant
l'organisme corresponent, autorització ja inclosa en el formulari de sol·licitud.

b) En el cas de persones jurídiques, còpia compulsada de la documentació que n'acrediti la constitució i la
inscripció en el registre corresponent, NIF i còpies compulsades dels documents que acreditin les facultats
atorgades a la persona representant de l'entitat (nomenament, poders, etc.) i del seu DNI. No cal aportar el
DNI en cas que s'autoritzi l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca a fer les consultes pertinents
davant l'organisme corresponent, autorització ja inclosa en el formulari de sol·licitud.

c) Un exemplar del treball presentat al premi, en suport electrònic (CD amb l'arxiu en format PDF o Word),
només identificat amb el títol i el DNI/NIF o equivalent, sense que hi aparegui la identificació de cap de les
persones autores per tal de preservar-ne l'anonimat en el procés d'avaluació.

d) En cas de coautoria del projecte, cal portar un escrit breu convenientment signat amb el tipus i grau de
participació que han tingut en el treball, així com l'import del premi que cal aplicar a cada persona autora.

No cal presentar la documentació que ja s'hagi lliurat a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat,
sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des que es va presentar vàlidament a l'Administració i
que no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, la persona sol·licitant ha d'especificar per escrit
la data i l'òrgan on es van presentar els documents i el procediment a què corresponen. Aquest apartat no és
aplicable quan es tracti de documents que s'hagin d'actualitzar periòdicament o quan hagin estat modificats
després d'haver estat presentats a la Generalitat de Catalunya.

5.2 El formulari de sol·licitud ha d'incloure, en la seva part final, les declaracions responsables següents.
S'entén per declaració responsable el document subscrit per la persona interessada en què declara, sota la
seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts en aquesta convocatòria per accedir al premi i que
disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant
la vigència d'aquest. La presentació de la declaració responsable faculta l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca per verificar la conformitat de les dades que conté sempre que sigui possible, o bé a
efectuar el requeriment de documentació quan resulti necessari.

a) Declaració responsable de certesa de les dades identificatives que consten en el formulari, així com de còpia
idèntica entre la documentació adjunta i l'original.

b) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària de l'Estat i
amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) Declaració responsable de compliment de la normativa sobre propietat intel·lectual.
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e) Declaració responsable, si escau, de donar compliment a l'obligació que estableix l'article 38.1 de la Llei
13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids, o el Decret 246/2000, de 24 de juliol, sobre
l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva.

f) Declaració responsable sobre els ajuts, premis o subvencions que s'hagin rebut pel mateix projecte
procedents de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

g) Declaració responsable de donar compliment a les regles de conducta i dels principis ètics de l'article 55.2
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de
signatura d'adhesió al codi ètic annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, en el moment de l'acceptació del
premi.

h) En cas de persones jurídiques amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, aquestes han
d'incloure una declaració responsable on s'indiquin els mitjans que utilitzen per prevenir, detectar i intervenir
casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe.

 

–6 Dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD),
les dades de caràcter personal dels sol·licitants s'han de tractar amb la finalitat de gestionar i tramitar les
convocatòries d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de
dades estableix.

 

–7 Procediment

7.1 El procediment de concessió d'aquest premi és el de concurrència competitiva i s'ha de resoldre i notificar,
com a màxim, en el termini de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que estableix l'article 54.2e) de la Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, transcorregut
aquest termini sense que se n'hagi notificat la resolució expressa s'entén desestimada la sol·licitud.

7.2 L'Observatori Català de la Joventut de l'Agència Catalana de la Joventut és l'òrgan instructor del
procediment.

7.3 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre.

7.4 Als efectes de publicitat i transparència, l'Agència Catalana de la Joventut publica al seu web i al DOGC la
resolució de concessió dels premi, d'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; l'article 30 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa, i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

 

–8 Avaluació

8.1 Les sol·licituds presentades s'avaluen en dues fases. En una primera fase, les sol·licituds són avaluades per
òrgans externs i persones expertes de la comunitat científica, d'acord amb els mecanismes que estableixen el
marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya vigent i el Reglament d'avaluació de l'Agència de Gestió
d'Ajuts Universitaris i de Recerca, que es poden consultar a la pàgina web de l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca, http://agaur.gencat.cat, i s'hi tenen en compte els criteris i les puntuacions descrits
a l'apartat 8.2 d'aquesta base.

En aquesta primera fase s'ha de redactar un informe, on s'ha de detallar la ponderació dels criteris de
valoració descrits en l'apartat 8.2 d'aquesta base.

8.2 Els criteris de valoració per a la primera fase i la seva ponderació per a la concessió del premi són els
següents:

a) El coneixement dels antecedents i de l'estat actual del tema, amb una ponderació de 20 sobre 100.

b) L'argumentació dels objectius, el rigor metodològic i la qualitat de l'anàlisi dels resultats, amb una
ponderació de 50 sobre 100.

c) El caràcter interdisciplinari del treball, amb una ponderació de 5 sobre 100.
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d) La utilització d'una perspectiva inclusiva que tingui en compte la situació i les necessitats dels diferents
col·lectius de joves, especialment amb relació al gènere, amb una ponderació de 5 sobre 100.

Aquesta valoració dóna un resultat de 80 sobre 100.

8.3 En una segona fase, es constitueix la Comissió d'avaluació i selecció, designada per la persona titular de
l'Agència Catalana de la Joventut. La Comissió d'avaluació i selecció ha de tenir la composició de vocals
següent:

a) Una persona representant de l'Agència Catalana de la Joventut, qui en té la presidència.

b) Una persona en representació de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

c) Una persona en representació de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i
Coneixement.

d) Una persona en representació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

e) Una persona en representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

f) La persona titular de la direcció executiva de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca,
n'assumeix la secretaria, amb veu i sense vot.

La composició de la Comissió d'avaluació i selecció ha de respondre a criteris de participació paritària de dones
i homes. A aquest efecte, la Comissió d'avaluació i selecció ha de tendir a la presència d'un nombre de dones
que representi el 50% del còmput total de les persones membres.

8.4 Aquesta Comissió s'encarrega de la segona fase de la valoració i ha de donar una puntuació de 20 sobre
100, que se suma a la puntuació obtinguda en la primera fase d'avaluació. La valoració es fa aplicant els
criteris d'actualitat, necessitat i originalitat de la temàtica.

8.5 La Comissió d'avaluació i selecció ha d'emetre un informe proposta que ha de tenir en compte les
avaluacions dels òrgans externs, les limitacions pressupostàries i els criteris de valoració i les ponderacions
establerts als apartats 2 i 4 d'aquesta base. Aquest informe es trasllada a la persona titular de l'Observatori
Català de la Joventut perquè n'emeti una proposta de resolució provisional.

8.6 El Premi Joventut pot quedar desert en cas que cap dels projectes assoleixi la puntuació per fer-los
meritoris del premi. La puntuació mínima per sota de la qual el projecte no pot ser premiat és de 60 punts.

Entre els treballs que obtinguin la mateixa puntuació total es prioritzen aquells la responsabilitat de la direcció,
autoria o percentatge majoritari de participació dels quals correspongui a dones.

 

–9 Proposta de resolució provisional, acceptació del premi, reformulació i presentació de documentació
addicional

9.1 La proposta de resolució provisional de concessió del premi que emet l'òrgan instructor ha de contenir la
persona sol·licitant proposada per ser premiada i la llista de reserva i es notifica a les persones interessades
mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta
publicació substitueix la notificació individual.

9.2 La persona física o jurídica proposada com a guanyadora del premi ha de presentar el document
d'acceptació del premi dins del termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació o
notificació de la proposta provisional.

Aquest document d'acceptació, que ha d'incloure les dades bancàries conformades on s'ha d'ingressar el premi,
s'ha de presentar en el registre de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca o en els registres que
s'estableixen a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

El document normalitzat d'acceptació del premi es pot obtenir a les dependències de l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca, al passeig de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010 Barcelona, i també a les pàgines
web http://agaur.gencat.cat i http://jovecat.gencat.cat/ca/.

La presentació d'aquest document d'acceptació no és incompatible amb la posterior formalització en acte públic
descrita a la base 10.3.

9.3 Juntament amb el document d'acceptació i en cas de no haver autoritzat l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca a comprovar d'ofici si les persones beneficiàries estan al corrent de les obligacions
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tributàries i amb la Seguretat Social en el moment de presentació de la sol·licitud, cal aportar les certificacions
positives acreditatives d'estar-ne al corrent.

9.4 Les persones sol·licitants poden presentar al·legacions a la proposta de resolució provisional.

9.5 S'entén que renuncien tàcitament al premi les persones beneficiàries que no hagin presentat el document
d'acceptació dins el termini i les condicions previstes en aquesta base.

9.6 Un cop transcorregut el termini d'al·legacions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el
desistiment de sol·licituds i ha de notificar la resolució a les persones interessades mitjançant la seva publicació
al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i elevar la proposta de resolució
provisional a l'òrgan resolutori.

9.7 En cas que es produeixi renúncia total o parcial, o no es lliuri el document d'acceptació en les condicions,
l'òrgan instructor del premi pot adjudicar-lo a les persones candidates de la llista de reserva. La renúncia i
substitució es notifiquen individualment a la persona interessada, d'acord amb els articles 40 i següents de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

–10 Resolució de concessió i notificació

10.1 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre.

10.2 La resolució de concessió d'aquest premi ha d'incloure la relació de les persones sol·licitants així com les
sol·licituds que s'han desestimat i la motivació de la concessió.

10.3 La resolució que finalitza el procediment de subvenció es fa pública al Tauler electrònic de la seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya. Per tal de fer-ne una major difusió, i amb efectes informatius, es
pot consultar el resultat de la resolució en les respectives pàgines web de l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca i de l'Agència Catalana de la Joventut.

10.4 Es preveu que l'acceptació del premi es formalitzi, si escau, amb un acte públic, que es pugui organitzar
per a l'entrega del Premi Joventut.

10.5 Contra la resolució de concessió o denegació del premi, que no exhaureixen la via administrativa, les
persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona
titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà
de la data de la seva publicació al tauler d'anuncis, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb els articles 121 i 122 en
relació amb els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

10.6 A efectes de publicitat complementària es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el resultat
del Premi Joventut amb el nom de la persona guanyadora.

 

–11 Reducció parcial o total del premi

Com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, l'import del premi es pot reduir parcialment o totalment abans que es dicti la resolució
de concessió.

 

–12 Pagament

Un cop acceptat el premi, la persona beneficiària obtindrà el 100% del finançament i l'acreditació de premiat.

 

–13 Publicitat del premi

D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, el premi s'ha de publicar al portal de Transparència.

D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificada per la Llei
15/2004, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres formes de reforma administrativa, s'ha
de donar publicitat mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions de la informació sobre les
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convocatòries i les resolucions de concessió de les subvencions.

 

–14 Comprovació i control

14.1 L'Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d'efectuar la comprovació del compliment de
les bases reguladores i de la resta de normativa que li és aplicable. L'Agència Catalana de la Joventut pot
revisar les subvencions ja concedides, en especial té la possibilitat de modificar la resolució de concessió en el
cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

14.2 Les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat,
la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans competents requereixin, d'acord amb la normativa de la
Generalitat en matèria de subvencions.

 

–15 Drets d'explotació del treball premiat

Pel que fa al treball premiat, l'acceptació del premi implica la cessió gratuïta i exclusiva dels drets d'explotació
als efectes de la seva possible publicació, electrònica o en paper, per part de l'Administració de la Generalitat.
En el moment d'acceptació del premi s'ha de signar el document corresponent a aquesta cessió.

En cas que l'Administració de la Generalitat no pugui publicar els resultats del premi, es pot concedir permís
exprés a la persona autora per publicar-lo.

Els autors i les autores conserven la propietat dels treballs que presentin en aquesta convocatòria.

Si ho considera pertinent, l'Agència Catalana de la Joventut incorpora els treballs presentats al catàleg del
Centre de Documentació Juvenil de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.

 

–16 Normativa aplicable

Tot el que no preveuen aquestes bases es regeix pel 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; per la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i per la resta de la normativa aplicable.

 

(16.355.051)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

ACORD GOV/162/2016, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Programa Catalunya Emprèn, 2017-2020.

L'any 2012, davant la difícil conjuntura econòmica mundial, l'Administració de la Generalitat de Catalunya va
considerar imprescindible impulsar el canvi cultural en la societat, liderant l'impuls i la creació d'empreses com
a garantia de l'ocupació, el creixement econòmic, la cohesió social i territorial; per tal d'aconseguir aquest
propòsit es va aprovar la creació del Programa Catalunya Emprèn mitjançant l'Acord GOV/92/2012, de 25 de
setembre (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012).

Inicialment, es va aprovar el programa pel període 2012-2014, aconseguint-se un avenç important en les fites
que s'hi preveien inicialment. No obstant, l'any 2014 es va considerar necessària la seva continuïtat, i es va
prorrogar mitjançant l'Acord del Govern GOV/171/2014, de 9 de desembre (DOGC núm. 6768, d'11.12.2014),
la vigència del programa fins data 31 de desembre de 2016.

Al llarg d'aquests quatre anys, en el marc del Programa, la Generalitat ha dut a terme un gran nombre
d'actuacions de promoció i suport a l'emprenedoria i s'han generat uns resultats notables. Així, el balanç del
darrer any 2015 ens mostra que el Programa va mobilitzar més de 55 milions d'euros entre ajuts directes a
emprenedors, línies de finançament i subvencions a iniciatives específiques de suport a la creació i la
consolidació d'empreses, algunes de les quals són les següents:

- La Xarxa Emprèn, que l'any passat va atendre prop de 30.000 persones i va ajudar a crear 3.600 empreses.
La Xarxa Emprèn es defineix com una xarxa de suport a l'emprenedoria territorial i el seu funcionament ha
superat les expectatives inicialment previstes, ja que ha assumit les funcions que van definir-se per a la figura
dels Agents Emprèn, la qual desapareix ara. Actualment formen part de la Xarxa Emprèn 120 entitats catalanes
i compta amb 400 persones que hi treballen donant suport als emprenedors.

- El Programa Indústria del Coneixement, que es dirigeix a empreses derivades (spin-offs) que han sorgit de la
recerca pública, el 2015 va concedir 500.000,00 euros en ajuts.

- La línia d'ajuts de les Unitats de Comercialització de Tecnologia de les universitats catalanes, que aquest
2015 va ajudar a crear 30 empreses de base tecnològica.

- El Pla Start Destination Management Companies (DMC) adreçat al sector del turisme per estimular la creació
de DMC, amb 10 projectes finalistes.

- Les missions d'ACCIÓ per fomentar la internacionalització de les empreses emergents (start-ups);

- La línia de préstecs participatius de l'Institut Català d'Empreses Culturals (ICEC), que l'any 2015 va concretar
16 operacions per un import de més d'1,5 milions d'euros.

- El Programa d'innovació i transferència de coneixements InnovaFP, en el marc del qual 53 centres docents
van donar suport a 92 empreses i van desenvolupar 210 projectes d'innovació durant el curs 2015-2016.

- El Fòrum d'Inversió Industrial de la Moda, que va celebrar la seva primera edició durant la 080 Barcelona
Fashion.

- Les línies de préstecs participatius de l'Institut Català de Finances (ICF), a través d'instruments financers per
a empreses innovadores, per a la conversió en start-ups, que van possibilitar 14 operacions per un import de
gairebé 2,3 milions d'euros;

- El Fòrum d'Inversió d'ACCIÓ 2015, en què es van presentar 21 empreses davant d'inversors privats i 50 més
es van recollir en un Catàleg de Projectes;

- El Conveni desenvolupat en col·laboració amb el Consell de Cambres, que ha permès crear o consolidar
mitjançant mediació o suport financer 286 companyies.

- El Programa d'emprenedoria corporativa, també d'ACCIÓ, que ha donat suport a 42 projectes en la recerca
de socis corporatius.

- El Programa Start-up Catalonia, que compta amb sis acceleradores, va oferir l'any 2015 el seu suport a
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través de dues línies. El Pla Embarca, del qual es van beneficiar 80 empreses, i el Pla Esprint, que va ajudar 20
companyies a sortir a l'exterior.

Per tant, com a fruit d'aquestes actuacions i també –de fet, principalment- del dinamisme de la societat
catalana, s'han aconseguit grans avenços en l'àmbit de l'emprenedoria a Catalunya, d'entre els quals podem
citar els següents:

- La implantació del concepte d'emprenedoria en la societat catalana, conseqüència tant de l'execució de les
polítiques públiques en aquest sector, com fruit de la mateixa evolució de la societat en el context de
l'economia global.

- Catalunya s'ha situat com a pol mundial de referència de l'àmbit de l'emprenedoria

- L'establiment d'una xarxa de col·laboració publicoprivada amb el conjunt d'agents de suport a
l'emprenedoria.

- El desplegament amb èxit d'un ampli ventall d'iniciatives i programes per part de la Generalitat per al foment
de l'emprenedoria, ja sigui mitjançant plans, programes, convenis, premis, etc.

La consecució dels avenços anteriorment esmentats fa necessari desenvolupar nous reptes en l'àmbit de
l'emprenedoria que s'han d'entendre com a una consolidació de les línies endegades. En aquest sentit,
l'estratègia de l'emprenedoria a Catalunya s'ha de relacionar amb l'estratègia de desenvolupament econòmic
del territori i, per tant, s'han d'aprofitar les fortaleses de què disposa Catalunya per tal d'aconseguir un teixit
empresarial competitiu.

Per aquest motiu esdevé necessari aprovar el Programa Catalunya Emprèn 2017-2020, partint de la necessitat
d'aconseguir nous objectius en matèria d'emprenedoria que facin de Catalunya un país amb millor feina,
disposant d'una economia al servei de les persones, tal com preveu l'Eix 2 del Pla de Govern de l'11a
Legislatura.

La Generalitat de Catalunya ha d'implementar noves polítiques de suport a l'emprenedoria per tal d'aconseguir
un augment en la generació de riquesa. Les polítiques de suport a l'emprenedoria s'han d'implementar des de
dos vessants. Un primer vessant, basat en el suport i el foment de les oportunitats a través de l'emprenedoria
a persones que volen iniciar-se en negocis tradicionals. Un segon vessant, com a mecanisme de generació de
l'activitat econòmica, creant empreses amb alt potencial de creixement i apostant per l'educació i el suport a
l'R+D+I.

En les darreres dècades Catalunya ha fet una ferma aposta per l'educació i l'R+D, les universitats i els centres
de recerca, que avui troba uns grans resultats a través d'aquesta emprenedoria basada en el coneixement.
Precisament, aquest tipus d'emprenedoria contribuirà a que el nostre país sigui més innovador, més tecnològic
i més industrial i, de retruc, més competitiu en l'entorn global. De fet, Catalunya ja ha sabut configurar un pol
d'emprenedoria, una concentració d'empreses basades en el coneixement i la tecnologia, molt rellevant a nivell
mundial. Tenim bons exemples d'aquest tipus d'empreses, que mostren una nova manera de fer empresa. Avui
aquestes companyies catalanes neixen amb productes i serveis diferencials, creixen ràpidament i es configuren
en poc temps com a líders mundials. Aquest tipus d'empreses tenen un pilar fonamental en el talent jove
format a les universitats.

En aquest context, esdevé indispensable implementar una estratègia d'emprenedoria global que abasti tota
l'Administració de la Generalitat i sigui liderada per part d'aquest Programa. Al llarg de l'experiència adquirida
en aquest àmbit s'ha detectat que ens trobem front diferents tipus d'emprenedoria, i per tant, en el marc de
l'estratègia global, cal potenciar l'especialització dels diferents tipus d'emprenedoria en el sentit de
categoritzar-los per tal d'adaptar-ne les decisions a cada àmbit i millorar-ne l'adequació dels recursos que s'hi
destinen per tal d'obtenir una eficiència major.

D'altra banda, es planteja la necessitat de fer créixer l'ecosistema emprenedor amb la creació de nous
projectes, mitjançant el reforçament de les polítiques d'incentius, alhora que s'involucra més actors que es
troben en la cadena de l'emprenedoria, des de les universitats al sector privat (les acceleradores, els inversors)
i, per descomptat, els emprenedors, amb el foment de la innovació i incidint en el talent i l'ús de les tecnologies
com a element clau d'aquest ecosistema.

Per tal de poder garantir aquesta transversalitat de les polítiques públiques en matèria d'emprenedoria, la
Comissió Interdepartamental del Programa, com a òrgan col·legiat, disposarà de representació dels diferents
departaments i els ens implicats en matèria d'emprenedoria per tal d'implementar una estratègia transversal.

Per tot això exposat, a proposta del conseller d'Empresa i Coneixement, el Govern
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Acorda:

 

1. Aprovar el Programa Catalunya Emprèn, 2017-2020, adscrit al Departament d'Empresa i Coneixement, de
consolidació del foment de l'emprenedoria i la promoció de la cultura empresarial, d'acord amb el previst a
l'annex d'aquest acord.

 

2. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

 

Annex

Programa Catalunya Emprèn, 2017-2020

 

-1 Missió i funcions

1.1 La missió del Programa és la de fomentar l'esperit emprenedor i promoure la cultura d'empresa a
Catalunya tot activant totes les capacitats del país per crear noves empreses. Consolidar una xarxa
publicoprivada de col·laboració de tots els agents del país compromesos en la creació d'empreses.

1.2 D'acord amb la missió esmentada, el Programa Catalunya Emprèn, 2017-2020 té les funcions següents:

a) Augmentar la creació de noves empreses, de manera directa i indirecta i principalment les orientades al
creixement, basades en la innovació, la tecnologia i els nous models de negoci.

b) Potenciar la creativitat, la cultura emprenedora i la percepció de les oportunitats que deriven de la ciència, la
innovació i la tecnologia a les escoles i les universitats del país i a la societat en general, i aplicar-les a
l'emprenedoria.

c) Enfortir l'estratègia d'emprenedoria de la Generalitat de Catalunya i millorar l'adaptació de les polítiques de
suport a les diverses tipologies d'emprenedoria i a les seves respectives cadenes de valor.

d) Difondre internacionalment l'estratègia d'emprenedoria del Govern català i aconseguir que sigui un referent
a nivell europeu.

e) Aconseguir directament i a través d'altres agents col·laboradors la difusió internacional de Barcelona i
Catalunya com a pols de referència mundials en l'àmbit de l'emprenedoria.

f) Millorar la coordinació de l'acció de la Generalitat en l'àmbit de l'emprenedoria amb els agents privats i altres
administracions o agents públics que treballen en aquest àmbit, mitjançant taules i eines de coordinació per tal
d'evitar que es produeixin disfuncions.

g) Fomentar el desenvolupament de projectes empresarials per part de dones emprenedores i de la carrera
professional de les directives.

h) Consolidar la col·laboració en l'àmbit educatiu per tal de promoure la formació en l'emprenedoria i
aconseguir ajustar el talent jove al nou context empresarial.

i) Conèixer els estudis de bones pràctiques d'ecosistemes d'emprenedors a nivell internacional, i fer-ne difusió
local, per tal que puguin ser considerades pels agents de l'ecosistema català en la implementació de les seves
polítiques d'emprenedoria.

j) Optimitzar la Xarxa Emprèn i valoritzar-la, aconseguint un augment de la creació d'empreses basades en el
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coneixement al llarg del tot el territori català i consolidar programes d'emprenedoria més especialitzada.

k) Definir els indicadors de gènere, d'inversió, d'actuacions i d'impacte de les actuacions de la Generalitat en
l'àmbit de l'emprenedoria i recollir anualment les corresponents dades, desagregades per sexe quan facin
referència a persones físiques.

1.3 La direcció del Programa Catalunya Emprèn, 2017-2020, correspon al/a la cap de l'Àrea d'Emprenedoria i
Formació de la Secretaria d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Coneixement.

 

-2 Comissió Interdepartamental de Seguiment

2.1 Encara que l'acció de Govern pel que fa al suport de l'activitat emprenedora se supervisa des del
Departament competent en matèria d'emprenedoria, també afecta àmbits d'altres departaments. Per aquest
motiu, i amb l'objectiu de què el Programa Catalunya Emprèn, 2017-2020 tingui la màxima eficàcia, es crea la
Comissió Interdepartamental de Seguiment del Programa Emprèn.

2.2 La Comissió Interdepartamental de Seguiment es reuneix sempre que la convoqui la presidència i, com a
mínim, dues vegades l'any. La presideix el/la conseller/a d'Empresa i Coneixement, i té com a vicepresident/a
el/la secreta/ària d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Coneixement, qui la presidirà en
absència del/de la conseller/a.

2.3 La Comissió Interdepartamental de Seguiment del Programa Catalunya Emprèn, 2017-2020 està formada
per:

   a) El/la conseller/a competent en matèria d'emprenedoria

   b) El/la secretari/ària d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Coneixement

   c) El/la secretari/ària d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement

   d) El/la conseller/a delegat/da de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa(ACCIÓ).

   e) El/la conseller/a delegat/da de l'Institut Català de Finances.

   f) El/la president/a del Consell Català de Formació Professional.

   g) El/la director/a de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

   h) La directora executiva de l'Institut Català de les Dones

   i) Un representant designat pel Departament competent en matèria de política econòmica, amb rang mínim
de director general.

   j) Un representant designat pel Departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca, amb
rang mínim de director general.

   k) Un representant designat pel Departament competent en matèria de coordinació interdepartamental, amb
rang mínim de director general.

   l) Un representant designat pel Departament competent en matèria d'ensenyament no universitari, amb rang
mínim de director general.

   m) Un representant designat pel Departament competent en matèria de formació professional i qualificació,
amb rang mínim de director general.

   n) Un representant designat pel Departament competent en matèria d'administració local, amb rang mínim
de director general.

   o) Un representant designat pel Departament competent en matèria de territori i sostenibilitat, amb rang
mínim de director general.

   p) Un representant designat pel Departament competent en matèria de salut, amb rang mínim de director
general.

   q) Un representant designat pel Departament competent en matèria de joventut, amb rang mínim de director
general.

   r) Un representant designat pel Departament competent en matèria de treball autònom i cooperatives, amb
rang mínim de director general.
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   s) Un representat designat pel Departament competent en matèria de polítiques actives d'ocupació, amb rang
mínim de director general.

   t) El/la cap de l'Àrea d'Emprenedoria i Formació, que exercirà de secretari/ària

2.4 Les funcions d'aquesta Comissió són:

   a) El seguiment de les actuacions del Programa Catalunya Emprèn, 2017-2020.

   b) Establir els criteris de coordinació de totes les actuacions que es realitzin en l'àmbit de l'emprenedoria als
diferents departaments.

   c) Establir els mecanismes de col·laboració, integració (si s'escau) i intercanvi d'informació entre el Programa
Catalunya Emprèn, 2017-2020, i les altres actuacions.

   d) Eliminar duplicitats d'actuacions i promoure la unificació.

2.5 La Comissió Interdepartamental de Seguiment del Programa Catalunya Emprèn, 2017-2020 es regeix, pel
que fa al seu funcionament intern, per les normes sobre òrgans col·legiats incloses a la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de
5.8.2010); i per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de
2.10.2015).

2.6 En la composició de la Comissió Interdepartamental de Seguiment s'ha de donar compliment al que disposa
la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015), pel que fa al
principi de representació equilibrada i paritària de dones i homes.

 

(16.355.134)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

ACORD GOV/163/2016, de 20 de desembre, pel qual cessa i es nomena un membre representatiu de la
societat catalana en el Consell Social de la Universitat de Lleida, i se'l nomena president.

L'article 82.1.b) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, estableix que el Govern de la
Generalitat nomena tres dels membres dels consells socials de les universitats representatius de la societat
catalana.

L'article 84 de l'esmentada Llei preveu que els presidents o presidentes dels consells socials són nomenats o
separats per acord del Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del departament competent en
matèria d'universitats, d'entre els membres del consell social representatius de la societat catalana. El mandat
és de quatre anys i és renovable per un únic període de la mateixa durada.

Mitjançant l'Acord GOV/22/2012, de 20 de març, es va renovar el senyor Ramon Roca i Enrich com a president
del Consell Social de la Universitat de Lleida.

 

Exhaurit aquest període de mandat, escau ara procedir a la renovació del càrrec de president del Consell Social
de la Universitat de Lleida.

Per tot això, a proposta del conseller d'Empresa i Coneixement, el Govern

 

Acorda:

 

-1 El senyor Ramon Roca i Enrich cessa com a representant del Govern de la Generalitat en el Consell Social
de la Universitat de Lleida i com a presidenta d'aquest Consell Social.

 

-2 Es nomena el senyor Delfí Robinat i Català membre representatiu de la societat catalana en el Consell Social
de la Universitat de Lleida.

 

-3 Es nomena el senyor Delfí Robinat i Català president del Consell Social de la Universitat de Lleida.

 

-4 Disposar la publicació d'aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

(16.355.135)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

RESOLUCIÓ EMC/2898/2016, de 12 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia
d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ.

L'economia catalana té una base industrial. Aquest fet, juntament amb l'obertura a l'exterior i l'aposta per la
innovació de les empreses del país, és fonamental per explicar la competitivitat de Catalunya en un entorn
global. La indústria ha desenvolupat un paper fonamental en la configuració de la Catalunya moderna. Suposa
gairebé el 20% del nostre PIB (més del 50% si es consideren els serveis a la producció) i genera ocupació de
qualitat i cohesió territorial.

Les economies més industrialitzades són les més internacionalitzades i innovadores, les que generen una
ocupació més estable i de qualitat, i les que gaudeixen d'un major benestar i cohesió social. Tots aquests
impactes palesen l'efecte tractor del sector industrial sobre el conjunt de l'economia i sobre l'Estat del
benestar.

Actualment, estem immersos a nivell global en una nova revolució industrial. Després de la mecanització de la
producció mitjançant la màquina de vapor (s. XIX); la producció en massa gràcies a l'electrificació; i la
revolució digital i electrònica que va permetre la major automatització dels processos productius (s. XX),
encetem una quarta revolució industrial basada en la connexió de màquines i sistemes en el propi espai de
producció i l'intercanvi fluid d'informació amb l'exterior.

El Govern de la Generalitat té per objectiu acompanyar aquesta transformació industrial per fer possible que
Catalunya esdevingui un dels territoris pioners a nivell internacional en l'adopció de la Indústria 4.0 i lideri
aquesta revolució industrial des del sud d'Europa.

El Govern de Catalunya està compromès amb la indústria i, des de fa anys, treballa per garantir i desenvolupar
polítiques de suport a la indústria i a l'empresa, nucli central de la nostra economia i element generador de
riquesa i ocupació.

Aquesta visió a llarg termini fa que avui comptem amb una indústria diversificada, de petita i mitjana empresa,
però de valor afegit, innovadora i competitiva internacionalment, ben posicionada per fer front als reptes que
té al davant i preparada per atendre les oportunitats.

La política industrial del Govern de la Generalitat té com a idea nuclear que Catalunya és i ha de continuar sent
un país industrial, amb l'objectiu d'aconseguir que l'any 2020, el 25% del PIB sigui industrial (excloent-hi els
serveis dedicats a la indústria).

Es tracta d'una política industrial alineada amb Europa, que aposta per un renaixement industrial, com a base
per aconseguir un creixement més intel·ligent, sostenible i integrador. Aquesta política es concreta en accions
específiques de suport a la indústria que es canalitzen a través de sis eixos vertebradors:

Competitivitat empresarial.

Dimensió empresarial i finançament.

Indústria 4.0 i digitalització.

Formació.

Infraestructures i energia.

Sostenibilitat i economia circular.

Aquesta política es desplega, principalment, a través de la Direcció general d'Indústria i ACCIÓ, l'agència per a
la competitivitat de l'empresa.

ACCIÓ és l'ens executor de l'estratègia de suport a la indústria, encarregat d'impulsar la competitivitat
empresarial mitjançant actuacions d'accés i impuls a la innovació i la internacionalització, l'emprenedoria i el
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finançament alternatiu, entre d'altres.

L'accés a finançament i la seva adequació a les necessitats de les empreses és un factor de competitivitat clau
que permet i facilita a les empreses tirar endavant determinades inversions, especialment en innovació i
internacionalització així com afrontar en millors condicions els diversos reptes empresarials.

Les start-ups, que són un tipus d'empresa reconegut com a factor d'impuls a la innovació, tenen unes
necessitats de finançament caracteritzades per una dependència en gran mesura del finançament en capital o
recursos permanents així com d'altres recursos que aquest finançament pogués aportar com coneixements del
mercat, capacitat de gestió o expertesa en la negociació amb el capital de risc o venture capital local i
internacional entre d'altres.

Els àngels inversors o inversors privats són una peça clau en les etapes inicials de les start-ups que també
s'interrelacionen amb els microinversors de les plataformes de finançament col·lectiu d'inversió i els fons de
capital de risc o venture capital fent que hi hagi més diners, més diversitat i més coneixement provinent dels
diversos finançadors així com una continuïtat de finançament en les fases de vida inicial d'aquest tipus
d'empresa.

Segons les dades de l'associació de capital risc ASCRI del 2015, Catalunya va atraure el 71% del capital de risc
o venture capital internacional invertit a l'estat així com el 53% del total de les operacions, que el 85% del
finançament en capital de risc o venture capital rebut per les start-ups catalanes va provenir de fons
internacionals i que Catalunya va atraure el 56% del volum d'inversió a l'estat provinent de fons públics,
acceleradores, entitats de capital risc, àngels inversors i corporacions. Sense la inversió de qualitat i l'aportació
de valor dels àngels inversors en aquesta fase tan primerenca i arriscada, en paral·lel al talent i determinació
dels fundadors de les start-ups, creiem fermament que aquesta eclosió de l'ecosistema de les start-ups no
s'hagués produït amb l'abast, qualitat i nivell internacional que s'està experimentant a Catalunya.

L'any 2015, els àngels inversors adscrits a les 13 xarxes d'inversors privats acreditades per ACCIÓ van invertir
17,67 milions d'euros en 82 operacions d'inversió. De la tasca de les xarxes d'inversors privats és destacable
que van atendre 3.763 empreses de les quals 1.085 van presentar a inversors i van organitzar 101 fòrum
d'inversió on s'hi van presentar 683 empreses que cercaven finançament.

En l'àmbit del finançament, ACCIÓ té per objectiu difondre i posar a l'abast de les empreses aquells
instruments de finançament que més s'adaptin a les seves necessitats i, amb especial incidència, el
finançament alternatiu i complementari al bancari així com els recursos permanents en forma de capital que
permeten finançar la innovació i la internacionalització així com assolir una dimensió empresarial més òptima.

És per això que des de la Unitat de Finançament d'ACCIÓ s'ha preparat aquesta ordre d'ajuts per tal
d'incentivar i consolidar les xarxes d'inversors privats, tenint presents els principis de competència,
col·laboració, estabilitat i visió de llarg termini. Les xarxes d'inversors privats són una peça clau que sustenta
l'ecosistema de les start-ups de Catalunya en la seva fase inicial i el punt de trobada entre start-ups que
cerquen finançament i àngels inversors que cerquen start-ups on invertir.

Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels
articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis;

Vistos el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016, i el Decret Llei
4/2015, de 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic i altres mesures urgents en pròrroga
pressupostària.

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol.

Per tot això,

 

RESOLC:

 

Article 1

Objecte

Aprovar les bases reguladores dels ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ.
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Disposició addicional

ACCIÓ durà a terme un estudi d'impacte sobre els resultats derivats de les subvencions regulades en aquesta
Resolució i d'acord amb els objectius previstos.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Barcelona, 12 de desembre de 2016

 

Núria Betriu Sánchez

Consellera delegada

 

 

Annex

Bases reguladores dels ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ.

 

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament dels ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ.

 

Base 2

Actuacions i despeses subvencionables

2.1 S'atorgaran ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ on els seus membres inversors hagin tancat
operacions d'inversió en membres emprenedors de la mateixa xarxa.

Als efectes d'aquesta línia d'ajut, s'entén per operació d'inversió tancada el desemborsament per part d'un o
més membres inversors d'una o més xarxes en una empresa emprenedora de la mateixa xarxa o xarxes que
mai abans no hagi estat objecte d'una operació d'inversió tancada, subvencionada mitjançant la línia d'ajuts a
les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ. Independentment d'altres consideracions, una inversió en una empresa
emprenedora es considerarà operació d'inversió tancada en cas que compleixi els requisits corresponents, tant
si està participada per inversors adscrits a una o diverses xarxes. Aquest desemborsament podrà ser en forma
d'ampliació de capital o en forma de préstec participatiu i, en ambdós casos, l'operació d'inversió haurà de tenir
un import global desemborsat igual o superior a 20.000 euros per cada grup d'inversors adscrits a cada xarxa.

S'entén com a membre inversor de la xarxa qualsevol persona física o jurídica que hi estigui adscrita com a
inversor, amb data prèvia a la formalització de l'operació, excepte les societats de capital risc, els fons de
capital risc i les societats gestores de fons de capital risc.

No s'admetran com a subvencionables la part d'aquelles operacions on el membre inversor tingui vinculació
amb el membre emprenedor, excepte justificació expressa que haurà de ser valorada per ACCIÓ. Als efectes
d'aquesta línia s'entén que existeix vinculació si incorre en algun dels supòsits que s'estableixen en l'apartat 2
de l'article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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S'entén com a empresa emprenedora de la xarxa a qualsevol empresa amb establiment operatiu a Catalunya
que justifiqui que ha presentat el seu projecte a través de l'esmentada xarxa d'inversors privats amb
anterioritat a la formalització de l'operació (aquesta justificació pot ser el document d'adscripció o la
convocatòria del fòrum de la xarxa en el qual va participar l'empresa emprenedora).

S'entén per préstec participatiu aquell préstec regit per les disposicions legals en matèria de préstecs
participatius i, en particular, pel que preveuen el Reial decret 7/1996, de 7 de juny, i la disposició addicional 2
de la Llei de l'Estat 10/1996, de 18 de desembre, així com pels pactes particulars negociats entre les parts i la
resta de disposicions legals que li siguin aplicables.

2.2 No es consideren objecte d'ajut les operacions tancades en empreses ni dels sectors immobiliari ni financer.

2.3 El desemborsament de l'operació d'inversió s'haurà d'haver produït entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de
desembre de 2016.

2.4 Es consideren subvencionables les despeses de l'activitat de la xarxa que han contribuït directament al
tancament de les operacions i que estiguin compreses entre l'1 de gener al 31 de desembre de 2016.

S'entén per despeses de l'activitat:

-Despeses de personal

Inclouen el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la seguretat social a càrrec de l'empresa del
personal amb dedicació de mitja jornada o jornada completa a la Xarxa. Inclouen tant personal amb contracte
indefinit com becaris.

Dins de les despeses de personal no es consideren subvencionables:

Les despeses salarials i de seguretat social de la persona treballadora durant els períodes de baixa laboral, tant
si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. En
qualsevol cas, seran subvencionables les despeses de la persona que el substitueixi, però no els de la persona
treballadora de baixa.

Les hores extraordinàries, els pagaments per beneficis, els pagaments en espècie; les vacances no efectuades;
les dietes, el plus de transport, les despeses de locomoció; les indemnitzacions per mort i els trasllats
corresponents; les indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de contracte;
les percepcions per matrimoni.

Els complements o plusos salarials no seran subvencionables, excepte per antiguitat, coneixements especials i
complements de lloc, sempre i quan es trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona
treballadora.

Sempre i quan sigui legalment correcte i constitueixi una despesa associada directament al projecte
subvencionat, una despesa facturada externament per un soci o administrador d'aquesta societat es podrà
considerar com a despesa de personal, no essent necessària la obligació de demanar 3 ofertes a la que es
refereix la base 2.6 d'aquest annex.

Pot acceptar-se com a despesa de personal la relativa a un treballador autònom econòmicament depenent,
sempre i quan compleixi els requisits d'aquest tipus de relació laboral (Estatut del Treballador Autònom) i la
tasca del treballador constitueixi una despesa associada directament al projecte subvencionat.

-Despeses relacionades amb l'organització de fòrums o trobades entre inversors i emprenedors, o realització de
formació a inversors.

Inclouen: despeses de lloguer d'espai, subministres, màrqueting, hostes/es, tècnics/es d'àudio, despeses de
selecció de projectes, de formació per inversors i cursos de preparació dels projectes pels fòrums als
emprenedors, bitllets d'avió i tren per participar en actes de l'European Business Angels Network (EBAN) i la
Asociación de redes de Business Angels de España (AEBAN).

En cap cas s'acceptaran ni pernoctacions, ni dietes, ni gasolina, ni lloguer de cotxes ni viatges per altres motius
que no siguin actes de l'EBAN i l'AEBAN.

En el cas de presentar escoles de business angels o formació per emprenedors és imprescindible aportar el
programa del curs, llistat d'assistència signada i/o alguna prova visual (fotografia o vídeo).

-Despeses externes de màrqueting i difusió de la xarxa.

Inclouen: tallers de difusió, manteniment de la web, registre de marca en el cas que sigui exclusiva per la
xarxa de business angels que representa i subscripcions a xarxes internacionals o europees de business angels.
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En cap cas s'acceptaran royalties de marca, memòries anuals o altres despeses que no es contemplin en el
paràgraf anterior.

La xarxa haurà de justificar l'impacte de les activitats de difusió realitzades i la seva adequació als
requeriments d'imatge i citació del programa, i haurà de presentar una mostra de la despesa realitzada
(fotografia, vídeo o fulletó on aparegui el logotip d'acreditació).

2.6 No es consideren subvencionables les despeses següents:

Interessos deutors de comptes bancaris.

Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

Despeses de procediments legals i judicials.

Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els impostos personals sobre la
renda.

Despeses de transaccions financeres.

Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment
de comptes o transferències.

Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior a l'inici o finalització de l'actuació atorgada.

L'IVA

Les despeses vinculades a la preparació del dossier tècnic i administratiu per a la sol·licitud de l'ajut, tant les
de col·laboració com les hores de seguiment de visites tècniques per part de l'Administració, i en general
qualsevol despesa de gestió de la sol·licitud.

Despeses salarials i de seguretat social de la persona treballadora durant els períodes de baixa laboral, tant si
és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. En
qualsevol cas, seran subvencionables les despeses de la persona que el substitueixi, però no els de la persona
treballadora de baixa.

Les hores extraordinàries, els pagaments per beneficis, els pagaments en espècie; les vacances no efectuades;
les dietes, el plus de transport, les despeses de locomoció; les indemnitzacions per mort i els trasllats
corresponents; les indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de contracte;
les percepcions per matrimoni.

Els complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials, complements de lloc, complements en
funció del resultat de l'empresa, complements quantitat i qualitat) no seran subvencionables, excepte que es
trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora.

2.7 Quan l'import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
per al contracte menor (igual o superior a 18.000 euros en els supòsits de subministrament de béns d'equip o
prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica), el beneficiari haurà de sol·licitar com a
mínim 3 ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació
del servei o el lliurament del bé, excepte que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat
suficient número d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat
amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

No eximeix de l'obligació de la sol·licitud de les 3 ofertes el fet de comptar amb proveïdors homologats, el fet
que es tracti de proveïdors habituals o la proximitat del proveïdor a l'entitat sol·licitant.

En el cas que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que
els realitzin, prestin o subministrin, l'empresa haurà d'aportar un certificat que motivi les especials
característiques que comporten que no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que realitzin, prestin o
subministrin el bé o servei. Aquest certificat haurà d'estar emès i signat per una entitat externa especialista en
la matèria.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, o, en el seu cas, en la sol·licitud
de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent-se de justificar expressament en
una memòria l'elecció quan aquesta no recaigui en la proposta més avantatjosa.

2.8 No s'admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor i el sol·licitant tinguin vinculació,
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excepte justificació expressa que haurà de ser valorada per ACCIÓ. Als efectes d'aquestes bases, es considera
que dues entitats i/o empreses estan vinculades si incorren en algun dels supòsits que estableix l'apartat 2 de
l'article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 3

Beneficiaris/àries

3.1 Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les entitats catalanes que hagin estat prèviament acreditades com
a entitat de finançament alternatiu en la categoria de Xarxes d'Inversors Privats, tal com està regulat a la
Resolució EMO/1493/2015, de 29 de juny, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment d'acreditació
d'entitats de finançament alternatiu per a l'any 2016 (DOGC núm. 6906 de 6.7.2015).

3.2 Així mateix, per ser beneficiària de l'ajut l'entitat ha de justificar com a mínim dues operacions d'inversió
tancades.

3.3 Aquesta línia s'acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013,
relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis
(DOUE L 352 de 24.12.2013). En base al que estableix aquest Reglament queden fora d'aquesta línia d'ajuts
les següents ajudes:

a) Els ajuts a les empreses que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura regulats pel Reglament (CE) nº
104/2007 del Consell.

b) Els ajuts a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles

c) Els ajuts a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes
agrícoles en els casos següents:

- Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a
productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

- Quan l'ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors
primaris.

 

Base 4

Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària

4.1 Els sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de
treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de
les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula
el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb
discapacitat i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de
persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de
caràcter excepcional al seu compliment. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una
plantilla igual o superior a cinquanta persones.

b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, i
no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades. Aquest compliment s'haurà de mantenir al
llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució
d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a
l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

d) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament
sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei
5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable
en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.

e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
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lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració
laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el
treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i
sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades,
hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis 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).

h) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció
de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de
prevenció; així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat,
adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de
les empreses de més de 250 treballadors/ores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla
d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 36 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de
dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).

j) No haver superat la quantitat màxima d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de
l'exercici fiscal en curs i els 2 exercicis fiscals immediatament anteriors.

k) En el cas que la realització de l'activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor,
complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

l) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries
perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

m) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

4.2 El compliment d'aquests requisits s'acreditarà d'acord amb el que estableix la base 6.

 

Base 5

Quantia

5.1 Les intensitats de l'ajut seran les següents:

Per a les despeses de personal la intensitat màxima serà del 90% de la despesa subvencionable, amb un
màxim de 30.000 euros.

Per a les despeses relacionades amb l'organització de fòrums o trobades entre inversors i emprenedors, o
realització de formació a inversors, la intensitat màxima serà del 80% de la despesa subvencionable, amb un
màxim de 15.000 euros.

Per a les despeses externes de màrqueting i difusió de la xarxa, la intensitat màxima serà del 80% de la
despesa subvencionable, amb un màxim de 15.000 euros.

5.2 Si el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s'ha de reduir, en la mateixa
proporció, la quantia de l'ajut.

5.3. La quantia de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per l'empresa o
entitat en els 3 darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000 euros.

En el cas de les empreses que es dediquin al transports de mercaderies per carretera la quantitat es reduirà a
100.000 euros durant 3 exercicis fiscals.

5.4 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la
subvenció, abans que no es dicti la resolució de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin
del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

5.5. Cada xarxa, podrà optar a un màxim de subvenció que es calcula de la manera següent:

Per cada operació en forma de capital un ajut del 12% (o del 16% en el cas que hi hagi un mínim de 3
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coinversors) sobre l'import de l'operació amb un màxim de 5.000 euros per operació (o un màxim de 3.000
euros si l'operació es realitza en un sector no estratègic).

Per cada operació en forma de préstec participatiu un ajut del 7% (o del 10% en el cas que hi hagi un mínim
de 3 coinversors) sobre l'import de l'operació amb un màxim de 3.000 euros per operació (o un màxim de
1.000 euros si l'operació es realitza en un sector no estratègic).

Als efectes d'aquesta línia d'ajuts es consideren sectors estratègics els següents: automoció, aerospacial,
ferrocarril, nàutica, motocicletes, metall, maquinària agrícola, TIC i electrònica, tèxtil, aigua i medi ambient,
city management, construcció i habitatge, moble, il·luminació, salut, vins i caves, gurmet, fruita dolça, suro,
energia, cultura i indústries creatives i dependència.

Una vegada aplicades aquestes intensitats, l'ajut no podrà superar l'import màxim establert a la base 7.6.

 

Base 6

Sol·licituds

6.1 La forma de presentació de les sol·licituds s'establirà a la convocatòria d'aquests ajuts.

6.2 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als quals fa referència la base 4, si s'escau.

b) Disposar de l'escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre mercantil
o al registre corresponent.

c) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els
termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.

d) Existència o no dels ajuts de minimis que li hagin estat atorgats durant l'exercici fiscal en curs i en els dos
exercicis anteriors, indicant la data de concessió, l'import i l'ens atorgant. Quan l'empresa o entitat mantingui
amb d'altres empreses algun dels vincles descrits a l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la
Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament
de la Unió Europea als ajuts de minimis, d'acord amb el concepte “única empresa” haurà de declarar també els
ajuts de minimis percebuts per les empreses vinculades.

e) Les persones jurídiques que sol·licitin una subvenció d'un import superior a 10.000,00 euros han de
presentar una declaració responsable que inclogui la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració amb la finalitat que preveu la base 22.j).

g) Declaració conforme el sol·licitant de la subvenció s'adhereix al codi ètic que figura com a annex a l'Acord
GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels
procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7152 de 30.6.2016).

6.3 Les entitats sol·licitants hauran de presentar el total d'operacions detallat en una taula que es trobarà dins
de l'imprès de sol·licitud, i ACCIÓ es reserva el dret d'exigir documents que acreditin l'exactitud de cada
operació.

En aquest sentit, ACCIÓ pot exigir:

   a) Un comprovant de pagament de quota de l'inversor amb data de pagament anterior a la data de
formalització de l'operació, o document que acrediti la pertinença de l'inversor (o societat que representi a
l'inversor) a l'entitat beneficiària amb data anterior a la data de formalització de l'operació.

   b) Escriptures registrades que demostrin el desemborsament objecte d'ajut, és a dir, on el notari doni fe tant
de l'operació realitzada com de que s'ha fet el desemborsament i per qui.

   c) En el cas que no consti que s'ha fet el desemborsament i per qui en l'escriptura, caldrà un document
bancari que mostri l'import efectivament desemborsat per l'empresa inversora en l'empresa emprenedora (o
document bancari que acrediti el cobrament per part de l'empresa emprenedora de l'import desemborsat per
l'empresa inversora). Aquells inversors acreditats que facin els desemborsaments a través d'empreses
participades per ells hauran de justificar la relació amb l'empresa a través de la qual està invertint en
l'operació. Qualsevol altre documentació que pugui ser necessària per acreditar l'operació

La data màxima per presentar la justificació d'operacions per a la seva puntuació serà fins al 7 d'abril del 2017.

6.4 La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la
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veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser
causa d'inadmissió, és també causa de revocació, si es coneixen amb posterioritat a la concessió, sens
perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

 

Base 7

Procediment de concessió

7.1 El procediment de concessió dels ajuts es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els
principis establerts a l'article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i d'acord amb el que preveuen els
articles següents.

7.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és l'Àrea de Finançament Internacional i Alternatiu
d'ACCIÓ. L'òrgan instructor serà l'encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades, basant-se en
l'aplicació de l'establert a les bases 7.5 i 7.6.

L'òrgan instructor elaborarà un informe de valoració previ i podrà demanar el suport o l'assessorament d'un
expert en l'àmbit corresponent i realitzar les visites o entrevistes oportunes amb el sol·licitant.

7.3 L'òrgan col·legiat de valoració, encarregat de l'avaluació definitiva de les sol·licituds sobre la base de la
valoració feta per l'òrgan instructor, estarà constituït a aquest efecte i estarà integrat per el/la Director/a de la
Unitat de Gestió Interna i Recursos d'ACCIÓ, el/la Director/a de la Unitat de Finançament d'ACCIÓ i el/la Cap
de Finançament Internacional i Alternatiu d'ACCIÓ o bé qui per càrrec o delegació correspongui en tots els
casos.

A les reunions d'aquest òrgan col·legiat hi assistirà un altre representant d'ACCIÓ que actuarà com a secretari.
A les reunions hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics encarregats de la valoració dels
projectes, que actuaran com a ponents de l'òrgan col·legiat.

7.4 Avaluades les sol·licituds i vistos els informes esmentats, l'òrgan col·legiat de valoració elaborarà un
informe en el qual es concreti el resultat de l'avaluació efectuada.

7.5 En primer lloc, s'establirà un ordre de les entitats sol·licitants en base al següent mètode de puntuació
sobre les operacions realitzades que es tindrà en compte a l'hora d'establir l'ajut màxim:

   - Per cada operació en una empresa, l'entitat rebrà 2 punts per l'import rebut en forma d'ampliació de capital
i 1 punt per l'import rebut en forma de préstec participatiu (amb un màxim de 2 punts per cada operació
d'inversió per aquest concepte).

   - Per cada tram de 100.000 euros efectivament desemborsats l'entitat rebrà un punt si és en forma de
capital i 0,5 punts si és en forma de préstec participatiu (amb un màxim de 5 punts per cada operació
d'inversió per aquest concepte).

En cas que més d'una xarxa hagi invertit en la mateixa operació d'inversió:

   - A nivell de puntuació es comptarà una operació per xarxa, sempre que aquesta operació compleixi amb tots
els requisits (mínim 20.000 € d'inversió per xarxa).

   - I a nivell d'import, es prorratejarà proporcionalment a la inversió feta per cada xarxa, mantenint el màxim
total establert de 5 punts.

En cas de produir-se un empat a punts entre dues entitats, es prioritzarà aquella xarxa que més membres
inversors hagi involucrat en el total d'operacions, comptabilitzant-se com a inversors també aquells que hi
hagin accedit a través d'alguna plataforma, acreditada per ACCIÓ, de finançament col·lectiu d'inversió i que
siguin identificables.

7.6 L'ajut màxim per a cada entitat serà determinat per l'ordre, de major a menor, resultant dels punts
obtinguts en l'apartat 7.5.:

 

XIP1 30.000 €

XIP2 30.000 €

XIP3 30.000 €

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.20169/17 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16355052-2016



XIP4 15.000 €

XIP5 15.000 €

XIP6 15.000 €

XIP7 15.000 €

XIP8 15.000 €

 

Les entitats que, per l'efecte d'aquest ordre, quedin situades a partir de la posició novena, no seran objecte
d'ajut.

7.7 Únicament s'acceptarà la sol·licitud de la xarxa millor situada segons l'ordre del procediment de concessió
establert en aquesta base en el cas que es presentin diferents sol·licituds per part de xarxes acreditades que
incorrin en algun dels  supòsits següents de relació entre elles:

- Dues entitats que pertanyin a un grup. Existeix grup quan una entitat ostenti o pugui ostentar el control
d'una altra o unes altres segons els criteris establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de
la seva residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

- Una entitat i els socis o partícips d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

- Una entitat i una altra entitat participada per la primera directament o indirectament en, almenys, el 25 per
cent del capital social o dels fons propis.

En aquest cas, únicament s'acceptarà la sol·licitud de la xarxa millor situada segons l'ordre resultant del
procediment de concessió establert en aquesta base 7.

 

Base 8

Òrgan competent per la resolució dels ajuts i recursos

8.1 L'òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació
correspongui.

8.2 Vistos l'expedient i l'informe emès per l'òrgan col·legiat de valoració, i a proposta de l'òrgan instructor,
el/la conseller/a delegat/da, o bé qui per delegació correspongui, emetrà la resolució corresponent, amb el
tràmit d'audiència previ, del qual se'n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en
compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.

8.3 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la
data de la publicació de la convocatòria.

8.4 La resolució, degudament motivada, inclourà la identificació de l'entitat sol·licitant, l'import, les condicions i
els terminis per a la realització de l'actuació objecte d'ajut i, si escau, el percentatge subvencionat del cost de
l'activitat i el seu caràcter de minimis fent referència al Reglament (CE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de
desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la UE als ajuts de minimis.

8.5 Aquesta resolució es notificarà a l'entitat sol·licitant, previ el seu consentiment, mitjançant l'enviament d'un
correu electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi donat, a aquests efectes, dins de l'imprès de sol·licitud de
l'ajut, informant-lo de que té una resolució pendent de ser llegida. La seva notificació s'entendrà practicada, a
tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l'accés del sol·licitant al seu contingut. Quant havent-
hi constància de la posada en disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals
sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a
instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

Aquestes notificacions també es podran efectuar mitjançant correu certificat amb justificant de recepció.

8.6 En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos esmentat,
s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

8.7 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.201610/17 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16355052-2016



presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a
comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o
directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació/notificació, de
conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

 

Base 9

Publicitat de la resolució

9.1 D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb l'article
94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si l'import de les subvencions atorgades,
individualment considerades, és igual o superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat per mitjà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit
pressupostari al qual s'ha imputat, les persones beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat o les finalitats
de la subvenció. Si la quantia de les subvencions concedides és inferior a 3.000,00 euros no escaurà la
publicació al DOGC.

9.2 Sens perjudici del que estableix l'apartat anterior, es donarà publicitat dels atorgaments dels ajuts
mitjançant la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat).

 

Base 10

Pagament

El pagament del 100% de l'ajut que regula aquesta Resolució serà tramitat un cop s'hagi comprovat la
justificació de la realització del projecte subvencionat per part d'ACCIÓ i un tècnic hagi elaborat un acta
favorable de comprovació.

 

Base 11

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

11.1 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol
alteració de les condicions que s'han tingut en compte  per a la concessió de la subvenció i, en tot cas,
l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos a les normes reguladores, podrà donar lloc
a la modificació de la resolució de concessió en els termes establerts a la normativa reguladora de la
subvenció.

Per causes degudament justificades, i amb la sol·licitud prèvia de l'interessat, existeix la possibilitat de
modificació de la resolució de concessió, sempre que no resti afectada l'essència d'aquesta, en el cas d'alteració
de les condicions que sobrevinguin al servei subvencionat i que siguin justificades abastament pels interessats
abans del termini d'execució del servei.

11.2 El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa
finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha de ser expressament autoritzat
per l'òrgan concedent d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

Base 12

Justificació

12.1 Els beneficiaris de les subvencions han de justificar l'aplicació dels serveis rebuts d'acord amb els articles
30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb l'article 98.1 del Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i amb
l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.
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12.2 El beneficiari de l'ajut està obligat a realitzar la justificació del projecte en un termini màxim de 2 mesos a
comptar a partir de la data de finalització de l'actuació subvencionada que apareix a la resolució d'atorgament
de l'ajut.

Les dates dels documents justificatius hauran d'estar dins del període d'execució de l'actuació subvencionable
que es defineix a la base 2.4.

12.3 La justificació del projecte s'haurà de formalitzar en l'imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina
web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/justificacio-ajuts/). Una vegada emplenat,
s'enviarà telemàticament a ACCIÓ. L'imprès en paper i signat, juntament amb la documentació addicional que
es detalla a continuació, es registrarà a ACCIÓ, Passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les
seves delegacions o mitjançant els procediments que preveu l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015,
de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La documentació
justificativa és la que es detalla a continuació:

12.3.1 Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que inclourà:

a) Una relació classificada de les despeses realitzades, que forma part de l'imprès normalitzat de justificació
disponible a la pàgina web d'ACCIÓ.

b) Una relació detallada d'altres subvencions que s'hagin obtingut pel mateix projecte, especificant-ne la
quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant. En el cas que no s'hagin produït variacions de la informació
aportada en el moment de la sol·licitud de l'ajut, únicament caldrà aportar una declaració de l'empresa on s'hi
indiqui aquest fet. Ambdós documents formen part de l'imprès normalitzat de justificació, disponible a la
pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/justificacio-ajuts/).

c) Una temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca pel personal en nòmina imputat segons
model normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-
financament/justificacio-ajuts/). En aquesta temporalització s'hi farà constar el número d'hores treballades
totals, el número d'hores treballades dedicades al projecte i la descripció de cadascuna de les tasques
desenvolupades i l'hauran de signar la persona beneficiària i la persona responsable de la seva execució.
S'admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, la qual
quedarà a disposició dels òrgans de control corresponents.

   d) Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l'IRPF dels
treballadors propis imputats com a despesa, amb indicació del preceptor, els imports liquidats, les dates i la
forma de pagament, per tal de facilitar el seguiment de la pista d'auditoria.

   e) Originals o fotocòpies compulsades dels documents justificatius de la despesa subvencionada (factures i
comprovants de pagament -o d'altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil-,
i/o documents que es demanin en la resolució en relació amb els costos de personal).

   f) En el cas de viatges el desplaçament es podrà justificar mitjançant l'aportació d'alguns dels documents
següents: Bitllets originals d'avió o tren, o bé, en el cas que els bitllets siguin electrònics, la presentació de les
targes d'embarcament originals de tot el recorregut (o la confirmació electrònica de la compra). En cas d'altra
documentació amb valor probatori, diferent de l'esmentada, ACCIÓ valorarà la seva validesa com a
documentació justificativa de l'actuació.

   g) Si s'escau, memòria justificativa de les desviacions entre l'actuació justificada i la inicialment
subvencionada.

   h) Documentació per acreditar la realització de l'actuació subvencionada en funció de la despesa, que
s'especifica a la base 2.5, de despeses subvencionables.

   i) Declaració del responsable legal de l'empresa conforme per a les diverses despeses que formen part de la
justificació, no existeix vinculació entre proveïdor i beneficiari segons allò establert a l'apartat e) de la base 2.8
de la present Resolució.

12.3.2 Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació amb les obligacions de publicitat que
s'esmenten a la base 19 d'aquest annex.

12.4 Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, per
el qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació. La descripció de l'operació ha d'aportar
informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació
de la despesa amb l'actuació objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar
els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'ha de poder verificar el
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preu unitari de l'operació.

En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l'IVA, és obligatori fer referència a la
disposició normativa en virtut de la qual és d'aplicació l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j del Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació.

12.5 Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament
pel qual es regulen, les obligacions de facturació:

a) La identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser el beneficiari de l'ajut i ha de
fer-hi constar el seu NIF i denominació social.

b) El concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el
document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació
complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, la persona beneficiària ha
d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu d'un import superior a 100 euros i s'han de justificar
mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor amb indicació de la factura a què correspon el pagament i la
seva data. El segell del proveïdor ha de contenir com a mínim el nom i el NIF.

12.6 El cost/hora es calcularà en funció del cost salarial, la seguretat social a càrrec de l'entitat i les hores
anuals.

Es considerarà cost salarial el salari base brut; aquest inclou les pagues extraordinàries, més els complements
salarials que es trobin fixats al conveni col·lectiu d'aplicació o al contracte de la persona treballadora (llevat de
les hores extraordinàries i els pagaments per beneficis). La resta de conceptes que integren la nòmina no són
subvencionables tal com s'esmenta a la base 2.6.

El cost hora = (Cost salarial + SS empresa)/hores anuals

El cost/hora així obtingut, multiplicat pel total d'hores justificades en la temporalització horària per tasca i
persona treballadora, permetrà calcular les despeses imputables de personal propi.

12.7 Sense necessitat de modificar la resolució de concessió, es podran admetre compensacions de fins a un
20% entre els diversos costos subvencionables previstos en la resolució de concessió, sempre que aquestes
compensacions no suposin una alteració de l'essència d'aquesta i es mantingui la naturalesa de l'actuació
subvencionada. Aquestes compensacions s'hauran de justificar en la memòria justificativa de les desviacions
entre l'actuació justificada i la inicialment subvencionada.

12.8 Igualment, el beneficiari haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació relativa a l'objecte de l'ajut
que li pugui requerir ACCIÓ.

12.9 Si la justificació no reuneix els requisits que estableix aquesta base, es requerirà al beneficiari perquè en
un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho
fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68
de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En aquells casos en els que en l'actuació hi participin empreses o més d'un clúster o entitat de suport, aquest
requeriment es farà directament a cadascuna de les entitats de suport, clústers i empreses que actuïn com a
sol·licitant o participants.

12.10 ACCIÓ, un cop finalitzada l'execució del projecte, estendrà acta de comprovació de l'actuació
subvencionada.

12.11 Les factures originals es marcaran amb un segell, indicant-hi la línia objecte de l'ajut i l'import o
percentatge que s'imputa.

 

Base 13

Verificació de les accions subvencionables

13.1 Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de
dos tipus:

13.1.a) Verificacions administratives.
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Tenen per objecte garantir que la justificació presentada estigui acompanyada de la documentació justificativa
(memòria tècnica).

13.1.b) Verificacions in situ o sobre el terreny.

Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada i/o el compliment de les
obligacions dels beneficiaris.

Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si escau, durant la realització de l'acció subvencionada.

13.2 Les persones beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació
administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'òrgan concedent.

 

Base 14

Control de les accions subvencionables

14.1 ACCIÓ efectuarà el seguiment de cada projecte subvencionat. ACCIÓ podrà realitzar les actuacions de
seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta als ajuts i per
determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l'atorgament, així com de les
obligacions establertes. Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui
requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans
competents.

14.2 Els beneficiaris estaran sotmesos als controls financers que corresponguin, d'acord amb el que estableixen
els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, sobre tramitació, justificació i
control de subvencions.

14.3 L'òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència
d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada per aquests ajuts.

14.4 Els/les beneficiaris/àries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que l'òrgan
concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'Administració
autonòmica, estatal i comunitària.

 

Base 15

Revocació

15.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis, 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Atès que els ajuts objecte d'aquesta disposició estan sotmesos al règim de minimis, també serà causa de
revocació:

a) Quan la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses
subvencionables, procedents de qualsevol administració o ens públic nacional, autonòmic o local, doni lloc a un
excés de finançament públic del projecte, sobrepassant els percentatges o llindars establerts als reglaments o
decisions de la Comissió Europea que li són aplicables.

b) Quan d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu
a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, el
beneficiari superi l'acumulació d'ajuts de minimis, establerta en 200.000,00 euros per empresa durant el
període de 3 exercicis fiscals, 100.000,00 euros en el cas d'empreses que operin en el sector del transport per
carretera.

En aquest còmput es considerarà qualsevol ajut de minimis atorgat per qualsevol administració o ens nacional,
autonòmic o local.

c) Quan d'acord al Reglament (UE) núm. 714/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació
dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la
pesca i de la aqüicultura (DOUE L190 de 28.06.2014) el beneficiari superi l'acumulació d'ajuts de minimis
establerta en 30.000,00 euros per empresa durant el període de 3 exercicis fiscals.
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En aquest còmput es considerarà qualsevol ajut de minimis atorgat per qualsevol administració o ens nacional,
autonòmic o local.

d) L'adopció, en virtut del que estableixen els article 107 a 109 del Tractat de funcionament de la Unió
Europea, d'una decisió de la qual se'n derivi una necessitat de reintegrament.

15.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General,
en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció
concedida, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposen els articles 100 i
següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

 

Base 16

Renúncia

Els/les beneficiaris/àries poden renunciar a les subvencions atorgades només per causes justificades i de forma
expressa, totalment o parcialment, mitjançant un escrit motivat dirigit a l'òrgan competent per resoldre i, a
aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent. Els/les beneficiaris/àries
hauran de retornar la part del cost dels serveis indegudament rebuts com a ajut en espècie més els interessos
de demora corresponents.

 

Base 17

Règim de compatibilitat dels ajuts

17.1 En base al que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013,
relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis
(DOUE L 352 de 24.12.2013), al qual s'acull aquesta línia d'ajuts, l'ajuda total de minimis concedida a una
única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. En el cas
d'empreses que operin en el sector del transport per carretera l'ajut total de minimis no serà superior a
100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Per comptabilitzar els ajuts de minimis cal tenir en compte tant els ajuts rebuts per l'empresa sol·licitant com
els rebuts per aquelles empreses amb les que la sol·licitant hi tingui un vincle dels definits a l'apartat 2 de
l'article 2 de l'esmentat Reglament (concepte “d'empresa única” o empreses que formen part d'un grup
empresarial). Així mateix, cal tenir en compte el que estableixen els apartats 8 i 9 de l'article 3 del mateix
Reglament en relació amb les empreses que pateixen un procés de fusió o adquisició d'empreses o bé, de
separació.

Aquestes quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en concepte de
fiscalitat.

Aquests límits s'apliquen amb independència de la forma de l'ajut de minimis o de l'objectiu perseguit, i amb
independència de si l'ajut concedit està finançat total o parcialment mitjançant recursos de la Unió Europea.

17.2 Si un mateix projecte rep ajuts concurrents, la suma dels diversos ajuts rebuts no pot superar el límit
màxim més elevat previst en els diferents règims involucrats, i sense que en cap cas superi el cost de l'activitat
que ha de desenvolupar el beneficiari.

 

Base 18

Infraccions i sancions

18.1 A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i
II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els
articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi.

18.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General,
en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció hauran d'instar l'inici
del procediment sancionador, d'acord amb el que disposa la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Base 19

Publicitat de les subvencions per part del/de la beneficiari/ària

19.1 El/la beneficiari/ària de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament
del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que estableix la base que regula les
obligacions de les persones beneficiàries i d'acord amb el que preveu l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

19.2 Les mesures de publicitat que han d'adoptar els/les beneficiaris/àries de les subvencions són les
següents:

Es farà constar en qualsevol comunicació i difusió externa que l'actuació subvencionada s'ha realitzat “Amb el
suport d'ACCIÓ” i es farà constar la marca d'ACCIÓ en tots els elements informatius i publicitaris relacionats
amb l'activitat subvencionada, segons el que es detalla a l'adreça http://accio.gencat.cat/identitat-corporativa

 

Base 20

Obligacions de els/les beneficiaris/àries

Són obligacions generals de els/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant d'ACCIÓ en la forma i el termini que estableix la base que
regula la justificació dels ajuts.

b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió,
o el gaudiment de la subvenció, mitjançant, si s'escau, els justificants de les despeses que ha de cobrir l'import
finançat i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. Si la subvenció consisteix en un
percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha d'acreditar el cost total corresponent, sens perjudici
d'altres mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores. En qualsevol cas, cal justificar la
totalitat de la despesa realitzada amb relació a l'objecte global o parcial, en aquest darrer cas, sempre que es
pugui executar per fases o sigui susceptible d'ús o tractament diferenciat.

c) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció
atorgada durant un període mínim de cinc anys.

d) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la
destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit
a l'òrgan instructor, abans de la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de
modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i
les condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden
donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i Coneixement, i
a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d'altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i
aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

f) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats
comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la
finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

g) Procedir al reintegrament del cost equivalent de l'ajut en espècie, que es correspon al cost dels serveis
rebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquin a la resolució corresponent.

h) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit
producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases.

i) Comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions de
llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, en compliment de l'article 15.2 de la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

j) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de
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desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han de complir amb les obligacions de
transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

k) No subrogar la gestió de cap aspecte de l'activitat subvencionada.

l) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones
beneficiàries, que figuren com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació
del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7152
de 30.6.2016).

m) Seguir la metodologia, les condicions i els requeriments tal i com estableix ACCIÓ en aquestes bases.

 

Base 21

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció
d'ACCIÓ s'inclouen al fitxer Ajuts i subvencions de l'Ordre EMO 293/2014, de 19 de setembre, per la qual es
regulen els fitxers que inclouen dades de caràcter personal de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa,
ACCIÓ) (DOGC núm. 6720, de 3.10.2014). La finalitat de la recollida de dades és el control i la gestió de les
sol·licituds d'ajuts i subvencions publicades per l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ. Les
persones interessades poden exercir els drets de l'afectat mitjançant un escrit dirigit al responsable del fitxer
(presentat a ACCIÓ i amb referència “Protecció de dades”), passeig de Gràcia, núm. 129, 08008 Barcelona, o a
dades.accio@gencat.cat.

Les persones beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal
adoptant i implementant les mesures de seguretat que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
desenvolupada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les persones beneficiàries establiran les
mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin
com a conseqüència de les actuacions objecte d'aquesta Resolució. En especial s'adoptaran les mesures
adients per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat a les dades esmentades.

 

(16.355.052)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

ORDRE ARP/339/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector
agrícola en matèria de sanitat vegetal.

Les explotacions agràries dedicades a la producció primària de productes agrícoles i les persones que es
dediquen a l'agricultura i que constitueixen la major part de les petites i mitjanes empreses de les zones rurals
de Catalunya tenen una funció decisiva en la creació de treball, estabilitat social i dinamisme econòmic. Amb
relació a la gestió de la informació i en les seves opcions en l'àmbit de la sanitat vegetal, les empreses
esmentades han de prendre decisions sobre els processos de producció i necessiten suport en l'accés a la
informació, especialment en les millores de les tècniques de treball i en les noves tecnologies.

El treball especialitzat en matèria de sanitat vegetal requereix una elevada preparació: cal personal tècnic
altament qualificat, degudament format i, si és possible, amb experiència, coneixements actualitzats i adaptats
a la realitat dels conreus i les condicions agroclimàtiques de cada zona.

D'altra banda, la gestió de la lluita contra algunes plagues sovint no es pot limitar a la dimensió de l'explotació
individual i necessita un plantejament col·lectiu i una visió conjunta en el territori. Les plagues de quarantena i
les declarades d'utilitat pública per les administracions públiques tenen aquestes característiques.

Les agrupacions de defensa vegetal (en endavant, ADV) han estat des del seu inici una eina molt important en
la lluita contra les plagues, malalties i males herbes principals i comunes dels vegetals, i han suposat un suport
important per al compliment efectiu de les normatives que les regulen. També, les ADV constituïdes per
agricultors que estan inscrits en el Registre Oficial de Proveïdors de Material Vegetal han col·laborat per evitar
el risc d'introducció i difusió a Catalunya de plagues o malalties de quarantena amb el material vegetal, i els
costos de control i eradicació posteriors que poden ser econòmicament molt quantiosos.

Les ADV van ser creades per l'Ordre d'11 d'abril de 1983 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de
la Generalitat de Catalunya i actualment estan regulades pel Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els
productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal. El
seu objectiu és col·laborar amb l'Administració per lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius dels
vegetals mitjançant l'aplicació de les tècniques i els principis de gestió integrada de plagues i la utilització
racional dels productes fitosanitaris i altres mitjans de defensa fitosanitària.

Les agrupacions de defensa vegetal col·laboren activament per a la implementació del sistema de Gestió
Integrada de Plagues (en endavant, GIP). La GIP constitueix una eina d'aplicació obligatòria per als agricultors
que requereix de sistemes d'assessorament eficaços a fi de complir els requisits sobre la utilització de
productes fitosanitaris definits pels estats membres de la Unió Europea per a l'aplicació de l'article 55 del
Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, relatiu a la
comercialització de productes fitosanitaris i pel qual es deroguen les directives 79/117/CEE i 91/414/CEE del
Consell, i, en particular, el compliment dels principis generals de la gestió integrada de plagues recollits a
l'article 14 de la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, per la
qual s'estableix el marc d'actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.

El Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, estableix el marc d'acció per aconseguir un ús sostenible dels
productes fitosanitaris en la salut humana i el medi ambient, i fomentar la gestió integrada de plagues i de
plantejaments o tècniques alternatius, com ara els mètodes no químics.

El marc del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica de la Generalitat de Catalunya fa
palès que el sistema d'assessorament en agricultura ecològica encara és deficient i presenta moltes
mancances. Aquest Programa de foment inclou una línia de treball orientada a millorar l'assessorament dels
productors ecològics que es concreta en aquesta Ordre mitjançant l'establiment d'incentius econòmics
específics per aconseguir el reforçament de l'actuació de les ADV que treballen amb els productors ecològics.

Els ajuts en matèria de sanitat vegetal regulats en aquesta Ordre hauran d'estar a disposició de totes les
persones que compleixin la condició de beneficiàries en l'àmbit d'actuació, es concediran en espècie mitjançant
serveis subvencionables i els prestaran les agrupacions de productors constituïdes com a agrupacions de
defensa vegetal, la afiliació a les quals no serà mai condició per tenir accés al servei subvencionat.
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En el context d'aquesta Ordre, cal entendre que, perquè els beneficiaris puguin rebre els serveis subvencionats
en espècie, cal que hi hagi organitzacions, les agrupacions de defensa vegetal, que estiguin fent un treball ben
planificat de presa de dades, gestió posterior i assessorament en GIP. Sense la planificació esmentada, no es
podran fer les recomanacions i els avisos a demanda dels beneficiaris, sota la base de criteris tècnics establerts
prèviament.

Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment efectiu, d'acord amb el marc
jurídic actual, s'ha optat per sotmetre els ajuts d'aquesta Ordre a l'article 22.3.e, relatiu als ajuts per serveis
d'assessorament, i a l'article 26, relatiu a les ajudes per als costos de prevenció, control i eradicació de
malalties animals i plagues vegetals del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel
qual es declaren determinats ajuts en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el
mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. D'acord
amb l'article 9 del Reglament esmentat, les bases reguladores d'aquesta convocatòria han estat comunicades a
la Comissió Europea i se'ls ha assignat el número d'ajut SA.40261 (2014/XA), modificat pel número SA.42206.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal
mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General
d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i en ús de les atribucions que
m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal, les quals es
publiquen a l'annex 1, i també les actuacions d'assessorament tècnic relacionades a l'annex 2, la relació de
plagues, les malalties i les males herbes d'acord amb les normes corresponents detallades a l'annex 3 i els
principis ètics i les regles de conducta als quals s'han d'adherir les persones beneficiàries, que consten en
l'annex 4.

 

Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds que figura en l'annex 5 per a les persones que
optin per presentar la sol·licitud en aquesta modalitat.

 

 

Disposició addicional

Aquests ajuts tenen naturalesa d'ajut d'estat, per la qual cosa la Comissió Europea pot emetre una decisió per
la qual tant les bases reguladores i la convocatòria com les resolucions de concessió podran ser modificades, si
escau, per adaptar-les als termes del pronunciament esmentat.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ARP/373/2015, de 18 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al
sector agrícola en matèria de sanitat vegetal, i només resten aplicables per a la convocatòria corresponent al
període 2016.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.
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Barcelona, 19 de desembre de 2016

 

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

1. Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts d'aquesta Ordre és:

1.1 La prestació dels serveis en matèria de sanitat vegetal adreçats a la prevenció i millora de la lluita contra
els agents nocius dels vegetals que incloguin les actuacions d'assessorament tècnic detallades a l'annex 2.

Aquestes actuacions han d'estar emmarcades en els objectius de la Gestió Integrada de Plagues que es
desenvolupa en la Directiva 2009/128/CE, en què s'estableix el marc de l'actuació comunitària per aconseguir
un ús sostenible dels plaguicides, en la Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 de maig de 2000, relativa a les
mesures de protecció contra la introducció en la Comunitat d'organismes nocius per als vegetals o productes
vegetals i contra la seva propagació en l'interior de la Comunitat (DOUE L169, de 10.7.2000), i, en allò que
resulti aplicable, en el Reglament (UE) 2016/20131 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de
2016, relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals, pel qual es modifiquen els
reglaments (UE) núm. 228/2013, (UE) núm. 652/2014 i (UE) núm. 1143/2014 del Parlament Europeo i del
Consell i es deroguen les directives 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE
i 2007/33/CE del Consell (DOUE núm. 317, de 23.11.2016), o normes que les substitueixin o desenvolupin.

1.2 L'adquisició de mitjans de prevenció i lluita contra la mosca de l'olivera (Bactrocera oleae) declarada
oficialment plaga en l'Ordre ARP/259/2006, de 22 de maig.

 

2. Persones beneficiàries de l'ajut

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les
comunitats de béns o altres tipus d'unitats econòmiques o de patrimoni separat titulars d'explotacions agrícoles
de Catalunya que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud.

2.2 La persona beneficiària ha de sol·licitar la prestació dels serveis objecte d'aquests ajuts a l'agrupació de
defensa vegetal (en endavant, ADV) del seu àmbit territorial.

2.3 Ha de tenir la condició de PIME d'acord amb la definició prevista a l'annex 1 del Reglament (UE) núm.
702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014.

2.4 La persona beneficiària pot accedir a les actuacions objecte de l'ajut sense que sigui associada de l'ADV de
la qual sol·licita els serveis.

 

3. Entitats sol·licitants i perceptores de l'ajut

3.1 Són entitats sol·licitants i perceptores de l'ajut les ADV reconegudes oficialment d'acord amb el que
estableix el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària
de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal (DOGC núm. 6862, de 30.4.2015), i, per tant, inscrites a la
secció V del Registre de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària de Catalunya.

3.2 Per dur a terme les actuacions definides a l'apartat 1 d'aquestes bases, l'ADV ha de tenir contractats o
contractar els serveis de personal tècnic reconegut i inscrit al Registre de Persones Assessores en Gestió
Integrada de Plagues (en endavant, GIP). Excepcionalment, de manera transitòria i justificada, també es podrà
contractar personal tècnic que estigui en procés de reconeixement com a persona assessora en GIP durant el
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període d'execució de les actuacions i pugui acreditar-se durant o al final d'aquest període. La manca d'aquest
requisit implicarà la pèrdua del dret a rebre l'ajut corresponent.

3.3 El contracte signat entre l'ADV i la persona tècnica ha de ser a temps complet amb una durada mínima de
sis mesos o bé el seu equivalent en hores durant el període especificat per a les actuacions de l'any de la
convocatòria.

En el cas excepcional de cultius, superfícies o situacions que no justifiquin aquesta dedicació de la persona
tècnica, es podrà acceptar-ne la contractació amb una durada menor per un mínim de tres mesos a temps
complet o el seu equivalent en hores. Aquesta excepcionalitat serà reconeguda expressament mitjançant
informe preceptiu del Servei de Sanitat Vegetal.

En cas que es contracti una segona persona tècnica o més, s'aplicaran les limitacions anteriors i s'exigirà que
la contractació de la primera persona tècnica o anteriors sigui a temps complet durant el període especificat
per a les actuacions de l'any de la convocatòria. També s'exigirà que, als efectes d'aquesta Ordre, per poder
sol·licitar l'ajut per a més d'una persona tècnica, la superfície de l'ADV sigui proporcional al nombre de
persones tècniques contractades; per a aquest càlcul, es prendran com a referència el límits mínims de
superfícies de cultius establerts per a la creació d'una ADV en el Decret 61/2015, de 28 d'abril.

Per les seves especials característiques, es podrà admetre la contractació de personal tècnic amb formació
agrícola i competent en els casos següents:

a) En cas que l'ADV participi en campanyes de prospecció, prevenció i lluita contra els organismes nocius a què
es refereix el punt b) de l'apartat 6.2.

b) En cas que l'ADV faci avaluacions de l'eficàcia dels sistemes alternatius a la lluita química a què es refereix
el punt f) de l'apartat 6.2.

En tots els casos, la contractació de la resta de persones tècniques de l'ADV ha de ser a temps complet durant
el període especificat per a les actuacions de l'any de la convocatòria i requerirà l'autorització i aprovació dels
caps de secció de Sanitat Vegetal i Agricultura dels serveis territorials corresponents del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Aquestes actuacions es presentaran separadament respecte de
les altres actuacions específiques.

Com a jornada o temps complets també es podran considerar alguns contractes amb reduccions de jornades
per tenir cura de fills o per altres motius justificats, prèvia sol·licitud de l'ADV i amb l'informe preceptiu de la
secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal corresponent i l'autorització del Servei de Sanitat Vegetal.

3.4 L'ADV ha de dur a terme les actuacions definides a l'apartat 1 d'aquestes bases per a les quals sol·licita
l'ajut, respecte de totes les persones beneficiàries sol·licitants dels seus serveis.

3.5 L'ADV pot rebutjar la sol·licitud de la prestació de serveis per part del titular d'una explotació agrària quan
aquesta sol·licitud faci referència a actuacions no incloses en l'àmbit d'actuació definit als estatuts de l'ADV o
bé quan tècnicament i/o logísticament no es pugui dur a terme.

 

4. Despeses subvencionables

4.1 Són despeses subvencionables les actuacions d'assessorament tècnic en matèria de sanitat vegetal
adreçades a la prevenció i millora de la lluita contra els agents nocius dels vegetals que incloguin les
actuacions d'assessorament tècnic detallades a l'annex 2.

També són subvencionables les despeses originades per l'adquisició de mitjans de prevenció i lluita contra les
plagues, malalties o males herbes especificades a l'apartat 1.2 d'aquestes bases.

Així mateix, són despeses subvencionables els tributs que la persona sol·licitant i perceptora de l'ajut aboni
efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin
susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.

4.2 Es considera que la despesa ha estat realitzada quan hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la
finalització del període de justificació establert a l'apartat 16 d'aquestes bases.

 

5. Requisits i incompatibilitats de les persones beneficiàries i de les entitats sol·licitants i perceptores dels ajuts

5.1 Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, les entitats sol·licitants i perceptores de l'ajut han
de complir en el moment de la sol·licitud els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei
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38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

a) El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a l'entitat
sol·licitant i perceptora de l'ajut.

b) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa
activitat, en què consti la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

c) En cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la
plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i
de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures
alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de
2 de juny.

d) En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar
casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir als seus centres de treball d'acord
amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista.

e) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en l'article 2.14
del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió.

f) En cas de dur a terme l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar
drets d'autor: complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

g) Quan es tracti de persones físiques empresàries: estar donada d'alta en el cens de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

h) Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre: estar inscrites en el registre corresponent.

i) En cas de comptar amb centres laborals: complir la normativa de política lingüística fent constar, com a
mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior
dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

j) En cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic: complir la normativa de política lingüística
atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactant, com a mínim en català,
la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les
persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

k) En el cas de línies d'ajuts en què la persona beneficiària pugui ser una associació, tenir els estatuts adaptats
a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

l) En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques, aquesta agrupació no es podrà dissoldre fins que no
hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

m) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que
hagi declarat l'ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

n) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de
sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades
discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més,
disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'establert en l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21
de juliol.

o) Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 4.

5.2 Els ajuts establerts en aquesta Ordre són compatibles amb altres ajuts concedits per a les mateixes
finalitats sempre que es compleixin els requisits que preveu l'article 8 del Reglament (UE) 702/2014 de la
Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinats ajuts en els sectors agrícola i forestal i en
zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament
de la Unió Europea, i, per tant, es poden acumular amb qualsevol ajut estatal, sempre que l'esmentat ajut es
refereixi a costos subvencionables identificables diferents, o bé qualsevol altre ajut estatal en relació amb els
mateixos costos subvencionables, parcialment o totalment encavalcats, únicament si aquesta acumulació no
supera la intensitat de l'ajut o l'import d'ajut més elevat aplicable a l'ajut esmentat en virtut d'aquest
Reglament.
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No obstant el que disposa el paràgraf anterior, els ajuts destinats a la prevenció i lluita contra la mosca de
l'olivera (Bactrocera oleae) són incompatibles amb qualsevol altre ajut per a les mateixes finalitats; en
especial, són incompatibles amb els ajuts associats al contracte global d'explotació.

 

6. Tipus i quantia dels ajuts

6.1 L'ajut té caràcter de subvenció en espècie a la persona beneficiària i directament aplicable a les despeses
ocasionades per la prestació de serveis descrits en l'apartat 1.1 per part de les agrupacions de defensa vegetal
en matèria de sanitat vegetal i a les despeses ocasionades per l'adquisició dels mitjans de prevenció i lluita
contra la mosca de l'olivera a què fa referència l'apartat 1.2 d'aquestes bases reguladores.

6.2 L'import de l'ajut per a les actuacions detallades a l'annex 2 d'aquesta Ordre no pot superar la quantitat
corresponent al 50% dels honoraris de la persona tècnica contractada dedicada a les actuacions
d'assessorament tècnic segons els criteris següents:

a) Una base de fins a 8.000,00 euros per persona tècnica contractada per a les ADV que col·laborin en
actuacions d'assessorament tècnic recollides als apartats a), b), c), d), e) i f) de l'annex 2 degudament
justificades en hores de treball.

b) Un complement de fins a 4.000,00 euros per persona tècnica contractada per a les ADV que col·laborin en la
gestió de xarxes de vigilància i prospeccions d'organismes nocius inclosos en el programa anual de vigilància de
plagues del Servei de Sanitat Vegetal, que es podrà consultar a les seccions d'Agricultura i Sanitat Vegetal dels
serveis territorials corresponents.

c) Un complement de fins al 50% dels honoraris de la persona tècnica contractada per a les ADV que
col·laborin en el desenvolupament d'assaigs, experiments i actuacions de seguiment en comú recollits a
l'apartat g) de l'annex 2 degudament justificades en hores de treball. La valoració de les hores de treball de la
persona tècnica contractada serà, com a màxim, de 22,00 euros per cada hora pressupostada.

d) Un complement de fins a 2.000,00 euros per entitat per a les ADV que assessorin sobre la implementació i
difusió de les guies oficials de cultius hortícoles.

e) Un complement de 2.000,00 euros per entitat per a les ADV que facin el seguiment i l'avaluació de l'eficàcia
de les mesures en relació amb els sistemes alternatius a la lluita química inclosos en la mesura d'agroambient i
clima: sistemes alternatius a la lluita química, o dels tractaments contra el Chilo suppressalis de la mesura de
gestió de zones humides del PDR 2014-2020, i també per a avaluacions d'eficàcia d'altres sistemes alternatius
a la lluita química no inclosos en el PDR 2014-2020 sempre que es facin en col·laboració i amb l'aprovació dels
serveis territorials corresponents.

Aquest complement es podrà incrementar fins a un màxim de 4.000,00 euros per a aquelles actuacions que
superin els límits de superfícies tractades següents: 320 ha de fruiters, cítrics i fruita seca; 50 ha d'horta i
ornamentals; 1.800 ha d'olivera; 800 ha de vinya, i 1.500 ha d'arròs.

6.3 Els límits percentuals fixats per a les actuacions del punt 6.2 anterior es podran modificar quan les ADV
treballin en com a mínim el 10% de la seva superfície en producció ecològica; en aquest cas, es podrà arribar
fins al 65% dels honoraris.

6.4 Els límits percentuals fixats per a les col·laboracions de seguiment i prospeccions dedicades a foc bacterià,
sharka (PPV), Xylella fastidiosa, cargol poma i Xanthomonas arboricola pv. Pruni, incloses en el punt 6.2.b
anterior, es podran modificar fins al 100% dels honoraris justificats per aquest concepte.

6.5 En qualsevol cas, l'import de l'ajut es limitarà a 1.500,00 euros per assessorament.

6.6 En cap cas se subvencionaran les actuacions d'assessorament de persones tècniques contractades per
l'ADV que realitzin actuacions diferents de les definides a l'apartat 1 d'aquestes bases.

6.7 En el supòsit de la lluita contra la mosca de l'olivera: la subvenció dels mitjans de prevenció i lluita serà
imputable a un màxim de 80,00 euros/ha i en cap cas no podrà superar el 50% dels costos dels materials per a
la lluita amb captura massiva i/o trampes d'atracció i mort. La superfície on s'han d'aplicar les mesures haurà
de constituir o estar inclosa en una zona homogènia de com a mínim 20 ha de conreu.

6.8 La quantia dels ajuts es determinarà segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària, i
d'acord amb els criteris d'atribució i prioritat que estableix l'apartat 10 d'aquestes bases. En cap cas, l'import
de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions
d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.

6.9 La despesa mínima realitzada i justificada exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de
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la subvenció no pot ser inferior al 50 per cent del cost de l'ajut concedit per a cada un dels conceptes pels
quals s'ha sol·licitat la subvenció. Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comportarà
la revocació de la subvenció atorgada per a aquest concepte.

6.10 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostaria a la qual s'ha d'imputar són les
que determina la corresponent resolució de la convocatòria.

 

7. Sol·licituds

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran preferentment en imprès normalitzat que es
podrà descarregar des de la seu electrònica https://seu.gencat.cat en el canal que correspongui, o mitjançant
els formularis normalitzats que es faciliten a través de la pàgina web Tràmits gencat
(http://web.gencat.cat/ca/tramits/) o en qualsevol dependència del DARP. Aquestes sol·licituds s'adreçaran a la
Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, i es presentaran, en el cas de tramitació presencial, preferentment
als serveis territorials o les oficines comarcals del DARP, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans
establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, dins el termini establert en la
convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

 

8. Documentació a presentar amb la sol·licitud

8.1 A les sol·licituds, cal adjuntar la documentació que es detalla a continuació.

a) El Pla d'actuació que defineix les línies principals del treball de l'ADV per a l'any de la convocatòria de la
sol·licitud d'acord amb les sol·licituds de les persones beneficiàries rebudes, amb les dates d'inici i finalització, i
on ha de constar, com a mínim: el nom del personal tècnic titulat contractat i altres persones contractades
d'acord amb l'apartat 3.3 d'aquestes bases reguladores; la relació de cultius i organismes patògens que seran
objecte de seguiment; el nombre de punts de seguiment del cultiu o cultius per espècies, varietats i la
freqüència de les observacions; les metodologies de seguiment; el nombre d'observacions de seguiment de
dades climàtiques; els paràmetres escollits, i la freqüència de les observacions. En cas que hi hagi més d'una
persona tècnica contractada en aquest Pla d'actuació, s'hauran d'especificar les tasques i els efectius productius
assignats a cada tècnic.

b) El Pla de desenvolupament de les actuacions detallades per als organismes nocius inclosos en el programa
de vigilància de plagues en què participa l'ADV, amb la definició dels objectius i la metodologia de treball.

c) El Pla de desenvolupament d'assaigs, experiments i actuacions de seguiment en comú en què participa
l'ADV, amb la definició dels objectius i la metodologia de treball, el pressupost global de l'actuació, el
pressupost desglossat de la participació de l'ADV i el pressupost desglossat per a cada actuació.

d) El Pla d'implementació de les guies GIP de cultius d'horta i de la seva adequació a les parcel·les de l'ADV.

e) El Pla de desenvolupament de les actuacions detallades a l'apartat 6.2.e sobre l'avaluació de l'eficàcia de les
mesures de sistemes alternatius a la lluita química en què participa l'ADV, amb la definició dels objectius i la
metodologia de treball. Per a aquestes activitats, es requereix a l'ADV un llistat informatitzat en suport digital
de les parcel·les SIGPAC, fins a la categoria de recinte, afectades per aquestes actuacions.

f) Relació actualitzada dels efectius productius de l'ADV (llistat de persones sòcies i superfície de cada cultiu
per municipis afectats) en imprès normalitzat que es podrà descarregar des del web https://seu.gencat.cat o
obtenir en qualsevol dependència del DARP, en suport electrònic.

g) Certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat per sol·licitar l'ajut i acceptar els
compromisos corresponents.

h) Certificat actualitzat d'inscripció en el registre administratiu corresponent emès l'any de la convocatòria. En
el cas que es tracti d'un registre gestionat pel DARP, no caldrà aportar cap certificació d'inscripció.

i) Còpia del contracte signat per l'ADV i el personal tècnic titulat. En cas de previsió de modificació de
contracte, anul·lació o nova alta durant el període que afecta aquesta convocatòria, cal que l'entitat es
comprometi en document signat pel seu representant legal, adjuntat a l'acceptació d'ajut, a contractar personal
tècnic titulat per prestar els serveis sol·licitats per les persones beneficiàries d'acord amb els criteris del punt
3.2 d'aquestes bases.

j) Per a l'activitat de prevenció i lluita contra la mosca de l'olivera, es requereix a l'ADV el pressupost de
l'actuació i un llistat informatitzat en suport digital de les parcel·les SIGPAC, fins a la categoria de recinte, amb
el nom i NIF/NIE dels seus titulars, afectades per l'ajut d'aquesta actuació.
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k) Les ADV que sol·licitin el 65% dels honoraris d'acord amb l'apartat 6.3 hauran de declarar la relació de socis
inscrits en el Registre d'Operadors Ecològics del CCPAE i especificar el número d'inscripció i la superfície dels
conreus sobre els quals s'ofereix aquest assessorament.

No cal aportar els documents indicats en les lletres anteriors en el cas que la persona sol·licitant els hagi
presentat anteriorment a qualsevol òrgan de la Generalitat de Catalunya, sempre que no hagin transcorregut
més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar
clarament la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si
l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la
persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

8.2 L'imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i
que l'entitat sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

a) El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud pertany a la persona
beneficiària de l'ajut.

b) No estar sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni l'article 99 del Decret legislatiu
3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

c) Declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat,
fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

d) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la
legislació vigent, si escau.

e) En el supòsit que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració segons la
qual l'empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i
detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir en els seus centres de
treball.

f) Tenir la condició de PIME.

g) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en l'article 2.14
del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió.

h) No haver rebut ajuts que hagin estat declarats il·legals o incompatibles per la Comissió Europeu, o, si
s'escau, en cas d'haver rebut aquests ajuts, haver procedit al seu reemborsament o pagament en un compte
bancari bloquejat.

i) Realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets
d'autor: complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

j) Quan es tracti de persones físiques empresàries: estar donada d'alta en el cens de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

k) Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre: estar inscrites en el registre corresponent.

l) Als centres laborals, complir la normativa de política lingüística: fer constar, com a mínim en català, els
rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals
adreçats a les persones que hi treballen.

m) Quan es tracti de centres i establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística:
atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, com a mínim en català,
la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les
persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

n) En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques, compromís de no dissoldre's fins que no hagin
transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

o) En el cas d'empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat
pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució
administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. Aquesta informació es consultarà d'ofici al
registre corresponent del Departament d'Empresa i Coneixement. En el cas d'empreses de més de 250
treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'establert en l'article 36 de
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la Llei 17/2015, de 21 de juliol. Aquesta informació es verificarà d'ofici consultant el Registre de Plans
d'Igualtat del Departament d'Empresa i Coneixement; si el pla no consta en el registre esmentat, la persona
beneficiària l'haurà d'aportar.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la
sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, en el moment en què es coneguin i prèvia
audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció,
sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la
concessió.

8.3 La presentació de la sol·licitud de l'ajut per part de la persona interessada comportarà l'autorització al
DARP per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l'ajut a emetre per altres
administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada,
mitjançant l'imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

8.4 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta el DARP per comprovar la conformitat de les dades que
s'hi contenen o es declaren.

 

9. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és el que indica la convocatòria d'ajuts corresponent.

 

10. Criteris de valoració i prioritats

10.1 En el cas que l'import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible per a
aquests ajuts, s'atendran les sol·licituds d'acord amb l'ordre de preferència següent:

a) L'ajut per a persona tècnica contractada referit al punt 6.2.a d'aquest annex.

b) L'ajut per col·laborar en xarxes de vigilància, referit a les actuacions del punt 6.2.b.

c) L'ajut per a assaigs, experiments i actuacions en comú, referit al punt 6.2. c.

d) L'ajut per a la implementació de guies GIP, referit al punt 6.2 d.

e) L'ajut per a les actuacions d'avaluació dels sistemes alternatius a la lluita química, referit al punt 6.2 e.

f) L'ajut per a l'adquisició de mitjans de prevenció i lluita contra la mosca de l'olivera, referit al punt 6.7.

10.2 En cas de manca de disponibilitat pressupostària en alguna de les prioritats anteriors, es podrà reduir
proporcionalment el percentatge de l'ajut en la prioritat afectada. Un cop esgotat el pressupost disponible, les
sol·licituds incloses en conceptes d'ajut posteriors en l'ordre de prioritats seran denegades per manca de
disponibilitat pressupostària, tot i que el projecte sigui elegible.

10.3 En el cas que després del període de certificació hi hagi romanents a causa de renúncies o certificacions
parcials, aquests romanents es podran redistribuir en primer lloc entre els beneficiaris respecte d'aquells
conceptes per als quals no hi hagi hagut prou pressupost per assolir el percentatge de l'ajut, i subsidiàriament
es repartiran proporcionalment entre tots els sol·licitants que hagin certificat.

 

11. Procediment de concessió

11.1 L'òrgan instructor i l'òrgan competent per resoldre són els qui determina la convocatòria corresponent.

11.2 La Comissió de Valoració podrà sol·licitar a l'òrgan instructor tots els documents i els informes que
consideri necessaris per elaborar l'informe d'avaluació.

11.3 Quan les sol·licituds qualificades d'auxiliables superin la disponibilitat pressupostària, la Comissió de
Valoració determinarà l'assignació dels fons, d'acord amb els criteris d'atribució i prioritats establerts en
l'apartat 10 d'aquestes bases reguladores.

11.4 Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de
concessió de les subvencions, d'acord amb l'informe de la Comissió de Valoració.

11.5 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans que no es dicti la resolució definitiva, com
a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i
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sostenibilitat financera.

 

12. Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació i presentació de documentació
addicional

12.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a les persones
interessades mitjançant la seva publicació al Tauler Electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(https://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Amb
caràcter complementari, també es notificarà de manera individual d'acord amb el que preveu l'article 40 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

12.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris
de les subvencions i les persones o entitats que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, degudament
prioritzada segons els criteris de valoració i prioritats. En el supòsit que alguna de les persones proposades per
ser beneficiàries de la subvenció no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a la
persona o persones sol·licitants de la llista de reserva, sempre que s'hagi alliberat prou crèdit per atendre les
sol·licituds següents per ordre de prioritats, havent prèviament aportat la documentació corresponent i
acceptat la subvenció, si escau.

12.3 Les ADV proposades com a perceptores de les subvencions han de presentar el document d'acceptació de
la subvenció, i, en tot cas, la documentació que els sigui requerida, d'acord amb l'apartat 12.5 d'aquestes
bases, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació de la proposta provisional
de concessió. La proposta de resolució provisional ha de contenir el requeriment de la documentació
esmentada.

Dins del mateix termini, les ADV sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el
moment de resoldre.

La subvenció s'entendrà acceptada tàcitament en el supòsit que l'ADV proposada com a perceptora no presenti
cap al·legació dins el termini de 10 dies hàbils esmentat i presenti la documentació requerida.

12.4 A través del document d'acceptació, les persones proposades com a perceptores també poden desistir de
la subvenció o presentar la reformulació de la sol·licitud i del pressupost per adaptar-los a la subvenció
proposada, si l'import d'aquesta subvenció és inferior al sol·licitat, sempre que es respecti l'objecte, les
condicions i la finalitat de la subvenció, i també els criteris de valoració establerts en relació amb la sol·licitud;
en cap cas, això pot comportar una modificació substancial de la subvenció. Així mateix, cal continuar complint
els límits de quantia de la subvenció previstos en aquestes bases. La subvenció s'atorgarà sobre el pressupost
acceptat i la justificació haurà de ser respecte d'aquest pressupost.

En el supòsit d'haver presentat una reformulació de la sol·licitud i del pressupost, l'atorgament de la subvenció
comporta l'acceptació de la reformulació.

12.5 La documentació a què es refereix la base 12.3 i que cal aportar és la següent:

a) Verificació de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al
DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si s'escau, en cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir
aquesta informació d'acord amb el que estableix l'apartat 8.3.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si escau. En cas
que la representació estigui inscrita en un registre públic, no cal aportar aquesta documentació atès que l'òrgan
instructor ho verificarà d'ofici.

c) Document de sol·licitud de serveis d'assessorament individual o relació de les persones beneficiàries (noms i
cognoms i NIF/NIE) sol·licitants dels serveis de l'ADV, degudament signada per cadascuna i pel/per la
representant legal de l'ADV. Mitjançant la signatura d'aquest document, la persona beneficiària es
responsabilitza del compliment dels requisits establerts en l'apartat 2 de les bases reguladores.

Si les persones beneficiàries són empreses d'economia social (cooperatives o societats agràries de
transformació), també caldrà una relació identificant el nom o la raó social, NIF i signatura del/de la
representant de l'entitat.

En cas de modificacions respecte d'una relació o document de l'ADV presentats anteriorment, només caldrà
presentar la relació que inclogui els canvis, altes i baixes, o bé el/s document/s de sol·licitud de serveis de les
altes i el/s de renúncia de serveis. Si no hi ha modificacions, caldrà indicar-ho en l'imprès d'acceptació de l'ajut.

d) Còpia de les escriptures i/o els estatuts registrats de l'entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació
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està disponible al Registre d'Entitats Jurídiques o al Registre de Cooperatives o de Societats Agràries de
Transformació, el DARP ho verificarà d'ofici.

No cal aportar els documents indicats en les lletres anteriors en el cas que la persona sol·licitant els hagi
presentat anteriorment a qualsevol òrgan de la Generalitat de Catalunya, sempre que no hagin transcorregut
més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar
clarament la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si
l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la
persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

12.6 En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les
dades i el compliment d'alguns dels requisits establerts d'acord amb l'activitat de l'entitat sol·licitant perceptora
de l'apartat 5.1, requerirà a aquesta entitat perquè aporti la documentació escaient en els termes previstos a
l'apartat 8 d'aquestes bases reguladores.

12.7 L'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària
que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

 

13. Inadmissió i desistiment

13.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen
aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

13.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 8 o la manca d'esmena dels
requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d'acceptació, en el seu cas, o de la documentació que sigui
requerida, en els termes previstos a la base 12.3 i 12.5.

13.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el
desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones
interessades mitjançant publicació al Tauler Electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual, té els mateixos efectes i indicarà
els recursos que escauen, l'òrgan davant el qual s'han d'interposar i el termini per interposar-los. Prèviament a
la publicació en el tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet
constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix únicament als efectes
d'informar la persona beneficiària potencial de quan s'efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els
mitjans esmentats.

13.4 Sens perjudici del desistiment previst en la base 12.4, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit
de la seva sol·licitud de subvenció abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

 

14. Resolució

14.1 D'acord amb la documentació presentada, les comprovacions d'ofici efectuades i l'informe de la Comissió
de Valoració, l'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per resoldre.

14.2 En la resolució de concessió, ha de figurar, com a mínim, el número d'identificació de l'ajut estatal
assignat per la Comissió, l'import màxim de l'ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària,
el caràcter d'ajut d'Estat i la referència expressa a l'article 22 i/o 26 del Reglament (UE) núm. 702/2014 de la
Comissió, de 25 de juny de 2014, que regeix aquest règim d'ajuts, juntament amb el títol i la referència de
publicació al DOUE, la procedència dels fons amb què es finança l'ajut i la via de recurs que escaigui. Així
mateix, s'ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l'ajut comporta que la persona
beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les obligacions amb l'Administració tributària i la
social i amb la Generalitat de Catalunya.

14.3 La notificació s'efectuarà mitjançant publicació al Tauler Electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual, té els mateixos efectes
i indicarà els recursos que escaiguin, l'òrgan davant el qual s'han d'interposar i el termini per interposar-los.
Prèviament a la publicació en el tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic
que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix únicament als
efectes d'informar la persona beneficiària potencial de quan s'efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb
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els mitjans esmentats.

Amb caràcter complementari, també es notificarà de manera individual d'acord amb el que preveu l'article 58
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

14.4 Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del
procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.

 

15. Publicitat

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, http://seu.gencat.cat i
al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que
superin els 6.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

16. Justificació

16.1 Les persones beneficiaries han de dur a terme les actuacions objecte dels ajuts dins del període de l'any
natural establert a la convocatòria, un cop presentada la sol·licitud d'ajut. Les actuacions s'hauran de justificar
abans de l'1 de març de l'any següent a l'any d'execució de les activitats, perquè com a màxim el dia 30 d'abril
de l'any següent a l'any d'execució de les activitats es pugui procedir a la certificació i comprovació de
l'execució de les actuacions subvencionables.

Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del
període de justificació.

16.2 En el cas que les activitats hagin estat finançades, a més de l'ajut o subvenció, amb fons propis o altres
subvencions o recursos, cal acreditar l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons a les activitats
subvencionades.

16.3 La forma de justificació és el compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa. La
documentació justificativa a presentar és la següent:

a) Compte justificatiu, d'acord amb el model normalitzat que es podrà descarregar des de la seu electrònica
https://seu.gencat.cat o del web http://agricultura.gencat.cat/guiajustificacioajuts, o bé obtenir en qualsevol
dependència del DARP. El compte justificatiu ha de contenir:

1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, l'activitat o el projecte subvencionats, amb
indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on consti una relació classificada de les
despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, el número de la factura o document de valor probatori
equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

3. Factures originals o els documents probatoris equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa, i la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de
pagaments en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor.

b) Els tres pressupostos a què fa referència l'apartat 18.f que ha d'haver sol·licitat la persona beneficiària
abans de realitzar la despesa subvencionable.

c) Quan calgui presentar les nòmines del personal tècnic, s'haurà d'afegir una certificació desglossada del salari
brut, els costos socials de la contractació i les despeses justificades.

d) Relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb
indicació de l'import i la procedència. Si els justificants de despesa s'imputen parcialment a altres subvencions,
caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

e) Document signat pel/per la representat legal de l'ADV que detalli, per a tota la relació del personal tècnic
titulat de què s'han presentat nomines o contractes de serveis, les activitats desenvolupades i el temps de
dedicació exacta al projecte subvencionat.

f) Memòria descriptiva de les activitats segons els cultius que inclogui: la relació de cultius i organismes nocius
que són objecte de seguiment, nombre de punts, freqüència de les observacions, metodologia i principals
resultats obtinguts. També les mesures de control aplicades amb indicació de l'objectiu, la metodologia i els
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principals resultats obtinguts, segons el Pla d'actuacions especificat a l'apartat 6.2 a.

g) Una memòria descriptiva per a cada una de les activitats següents en què participi l'ADV que ha d'incloure
la metodologia i els principals resultats obtinguts en les actuacions complementàries realitzades:

6.2 b) Gestió de xarxes de vigilància.

6.2 c) Assaigs, experiments i actuacions de seguiment en comú.

6.2 d) Implementació de guies GIP de cultius d'horta.

6.2 e) Actuacions d'avaluació de l'eficàcia dels sistemes alternatius a la lluita química.

h) Per justificar les actuacions de prevenció i lluita contra la mosca de l'olivera, cal també que l'ADV presenti el
llistat informatitzat en suport digital actualitzat de les parcel·les SIGPAC, fins a la categoria de recinte, amb el
nom i NIF/NIE dels seus titulars, afectades per l'ajut d'aquesta actuació.

i) Quan l'entitat estigui exempta de l'impost de l'IVA, caldrà el document emès per l'Agència Tributària on es
reculli aquesta l'exempció.

j) En el cas de persones jurídiques, quan l'ajut concedit sigui superior a 10.000,00 euros, la informació relativa
a l'apartat 18.j.

Aquesta documentació es presentarà preferentment als serveis territorials del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació o a les oficines comarcals sens perjudici de poder presentar-la per qualsevol
altre mitjà previst a la Llei de procediment administratiu.

16.4 Els òrgans competents del DARP comprovaran d'ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts,
d'acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud i la informació disponible en les bases de dades i
registres.

 

17. Pagament

17.1 La proposta de pagament de la subvenció es plantejarà amb una certificació prèvia dels serveis
competents del DARP segons la qual l'activitat i la despesa realitzades estan degudament justificades.

17.2 Per rebre l'import de les subvencions, les ADV i les persones beneficiàries han d'estar al corrent de les
obligacions amb l'Administració tributària i la social en el moment en què el DARP faci les comprovacions
corresponents amb l'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i no han de tenir
deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de
l'autorització al DARP a què es refereix l'apartat 8.3.

17.3 Les ADV i les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida
per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord
amb l'establert en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya.

17.4 La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda en l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre,
per la qual cosa no es poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui
empresari o professional amb un import igual o superior a 2.500,00 euros o el seu equivalent en moneda
estrangera.

 

18. Obligacions de les entitats perceptores de l'ajut

Les agrupacions de defensa vegetal, com a entitats sol·licitants i perceptores de l'ajut, han de complir les
obligacions següents:

a) Complir la finalitat de la subvenció realitzant l'activitat subvencionada en el termini previst en la resolució de
la convocatòria.

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb les actuacions o els projectes sol·licitats. Qualsevol canvi
en les actuacions o el projecte o calendari presentats s'ha de comunicar a l'òrgan instructor amb anterioritat a
la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, dins el termini màxim
de 10 dies naturals, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les
condicions que estableixen aquestes bases. En el cas de no pronunciar-se dins el termini establert, s'apliquen
els efectes del silenci negatiu, és a dir, no s'accepta el canvi. Els canvis no comunicats o que no hagin estat

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.201613/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16355054-2016



acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i
sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la
Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada,
obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es
conegui, i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en el Reial decret 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic per al contracte menor,
és a dir, 50.000,00 euros quan es tracti de contractes d'obres i 18.000,00 euros per a la resta de contractes,
el/la beneficiari/ària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a
la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves
especials característiques no hi hagi en el mercat prou nombre d'entitats que els realitzin, prestin o
subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les
ofertes, que s'hauran d'aportar en la justificació, o, si s'escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà
conforme a criteris d'eficiència i economia, i caldrà justificar expressament en una memòria l'elecció quan no
recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no formin
part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del Codi de comerç.

g) Incloure el logotip del DARP, i l'expressió “Amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació” utilitzant el logotip corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) editat a la pàgina web
http://identitatcorporativa.gencat.cat en els elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de la
subvenció, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció, o les mesures de difusió
alternatives que determinin les bases reguladores respectives.

h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics,
mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

i) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i aquestes bases
reguladores.

j) En el cas de persones jurídiques, quan l'ajut concedit sigui superior a 10.000,00 euros, comunicar al DARP la
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, en el cas que les percebin, a
l'efecte de fer-les públiques.

k) El prestador del servei d'assessorament respectarà les obligacions de confidencialitat a què fa referència
l'article 13, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1306/2013.

 

19. Modificació de la resolució

19.1 La resolució de concessió es pot modificar en cas d'alteració de les condicions que van determinar
l'atorgament, siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d'una decisió de
l'Administració.

19.2 L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió, en el
cas que un cop efectuada la certificació dels ajuts no s'hagi justificat la totalitat de les actuacions i es puguin
redistribuir els fons sobrants entre els perceptors, o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.

19.3 Així mateix, es pot modificar com a conseqüència del pronunciament de la Comissió Europea sobre
l'adequació o la compatibilitat del règim d'ajuts a la normativa comunitària.

 

20. Revocació i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

20.1 L'òrgan concedent, amb tramitació prèvia del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o
parcialment les subvencions concedides, amb l'obligació del beneficiari de retornar l'import rebut i pagar
l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i en aquestes bases reguladores.
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20.2 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de tornar les quantitats
percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

20.3 L'incompliment de realitzar i justificar la despesa mínima establerta en el punt 6.9 d'aquestes bases per
poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció comportarà la revocació de la subvenció
atorgada per a aquest concepte.

20.4 També escaurà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència d'interès de demora
corresponent des del moment del pagament de l'ajut fins a la data en què s'acordi que escau el reintegrament
en els casos que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article
99 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre. Així mateix, caldrà el reintegrament en el cas d'una decisió de la Comissió Europea que declari la
incompatibilitat del règim d'ajuts amb la normativa comunitària.

20.5 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel que estableix el Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i les normes de desplegament. El procediment de reintegrament de subvencions es
regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol VI de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense
perjudici de les especialitats que estableixi la normativa aplicable en matèria de subvencions.

 

21. Inspecció i control

Els òrgans competents del DARP tenen la facultat de fer els controls que considerin necessaris per comprovar
les dades que justifiquen l'atorgament de l'ajut i d'inspeccionar les explotacions per comprovar que es
compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i els compromisos establerts en aquestes bases reguladores.

Les actuacions d'inspecció i control poden afectar també la comprovació de la veracitat de la informació
indicada per la persona beneficiària sobre la base de dades o documentació comercial en possessió de tercers.

D'acord amb l'article 46.2 de la Llei 38/2003, la negativa a complir l'obligació de col·laboració dels beneficiaris
o tercers a prestar col·laboració i facilitar la documentació que els sigui requerida en exercici d'aquestes
funcions d'inspecció i control es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa, i, per tant, causa de
revocació, i reintegrament en el seu cas, de l'ajut, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre.

 

22. Sancions

El règim sancionador aplicable a aquesta línia d'ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sense perjudici de les
especialitats que es puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

Les declaracions responsables comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent
acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades
declarades, aquest fet comporta, amb audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit
corresponent. Aquesta conducta està tipificada com una infracció que dóna lloc a la incoació de l'expedient
sancionador oportú d'acord amb el règim sancionador a què fa referència l'apartat anterior.

 

23. Protecció de dades

23.1 Les dades de caràcter personal que les persones beneficiàries han de facilitar per obtenir la subvenció
sol·licitada s'inclouen al fitxer corresponent del Registre de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia regulat
a l'Ordre AAR/222/2013, de 12 de setembre, de regulació dels fitxers de dades de caràcter personal gestionats
pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Institut Català de la Vinya i el Vi (DOGC núm.
6468, de 27.9.2013). La seva finalitat és gestionar les subvencions que atorga la Direcció General d'Agricultura
i Ramaderia. Les persones interessades poden exercir els drets de l'afectat mitjançant escrit adreçat a la
Subdirecció General d'Agricultura, Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, planta 5a, 08007 Barcelona.

Les persones beneficiàries i les entitats sol·licitants i perceptores dels ajuts han de complir la normativa
corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre.
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Annex 2

Actuacions d'assessorament tècnic

 

En el marc de les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal, el personal
tècnic assessor en GIP contractat per l'ADV participarà en les actuacions que a continuació es detallen:

a) Realitzar l'assessorament en GIP a les persones agricultores per a tots els cultius i les superfícies de conreu
de l'ADV.

b) Fer el seguiment de les plagues, malalties i males herbes que d'acord amb el Servei de Sanitat Vegetal
s'estimi convenient per obtenir la informació suficient i prestar un adequat servei tècnic a les persones
agricultores.

c) Facilitar periòdicament la informació obtinguda, d'acord amb els plans d'actuació presentats a la sol·licitud,
que es determini a cadascuna de les estacions d'avisos fitosanitaris de les seccions d'Agricultura i Sanitat
Vegetal dels serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

d) Transmetre els avisos fitosanitaris que emeti el Servei de Sanitat Vegetal a tot el territori, i també els que
calgui transmetre als particulars per donar un bon servei tècnic a les persones agricultores en l'àmbit
d'actuació de l'ADV.

e) Seguir obligatòriament les directrius que s'estableixin per a la lluita contra organismes nocius a totes les
parcel·les d'actuació de l'ADV incloses dins l'àmbit dels plans de prevenció, control o eradicació del Servei de
Sanitat Vegetal i a la normativa vigent sobre els organismes nocius, i, en especial, la que regula les plagues,
malalties i males herbes relacionades a l'annex 3.

f) Participar com a mínim en el 80% de les activitats i reunions de coordinació a les quals els convoquin els
caps de les seccions d'Agricultura i Sanitat Vegetal dels serveis territorials del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.

g) Desenvolupar, en col·laboració amb el Servei de Sanitat Vegetal i amb altres ADV, els assaigs, els
experiments i les actuacions de seguiment en comú de plagues, malalties i males herbes per millorar els
processos d'obtenció d'informació sobre seguiment de danys i plagues i detecció i identificació de patògens, i
per implementar noves tècniques de lluita necessàries per a la seva prevenció, control o eradicació.

Aquestes actuacions estan emmarcades en els objectius de la GIP que desenvolupa la Directiva 2009/128/CE,
en què s'estableix el marc de l'actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.

 

 

Annex 3

Relació de plagues, malalties i males herbes d'acord amb les normes corresponents

 

En general, els organismes nocius per als vegetals o productes vegetals consten en la regulació continguda en
la Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 de maig de 2000, relativa a les mesures de protecció contra la
introducció en la Comunitat d'organismes nocius per als vegetals o productes vegetals i contra la seva
propagació en l'interior de la Comunitat (DOUE L169, de 10.7.2000), i, en allò que resulti aplicable, el
Reglament (UE) 2016/2031, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, pel qual es
modifiquen els reglaments (UE) núm. 228/2013, (UE) núm. 652/2014 i (UE) núm. 1143/2014 del Parlament
Europeu i del Consell i es deroguen les directives 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE,
2006/91/CE i 2007/33/CE del Consell (DOUE núm. 317, de 23.11.2016), o normes que les substitueixin o
desenvolupin.

 

Foc bacterià de les rosàcies (Erwinia amylovora), segons l'Ordre AAM/77/2015, de 9 d'abril, per la qual es
declara d'utilitat pública la lluita contra el foc bacterià i s'estableixen mesures per a la seva prevenció i lluita
(DOGC núm. 6852, de 16.4.2015).
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Virus de la sharka, segons l'Ordre ARP/46/2016, de 3 de març, per la qual es modifica l'Ordre AAM/206/2015,
de 3 de juny, per la qual es declara d'utilitat pública la lluita contra el virus de la sharka i s'estableixen
mesures per a la seva prevenció i lluita (DOGC núm. 7079, de 15.3.2016).

 

Flavescència daurada de la vinya, segons l'Ordre ARP/198/2015, de 25 de juny, per la qual es modifica l'Ordre
AAR/18/2007, de 30 de gener, per la qual s'adopten mesures obligatòries contra la flavescència daurada de la
vinya (DOGC núm. 4815, de 6.2.2007) (DOGC núm. 6907, de 7.7.2015).

 

Mala herba Sicyos angulatus en panís, segons l'Ordre ARP/10/2005, de 18 de gener, per la qual es declara
l'existència oficial de la mala herba Sicyos angulatus L. i s'estableixen mesures obligatòries de lluita (DOGC
núm. 4315, de 3.2.2005).

 

Virosis que afecten les plantes hortícoles i els seus insectes vectors, segons l'Ordre ARP/107/2005, de 15 de
març, per la qual s'estableixen mesures obligatòries de prevenció i lluita contra les virosis que afecten les
plantes hortícoles i els seus insectes vectors (DOGC núm. 4352, de 30.3.2005).

 

Virus del pepino dulce PepMV, segons Decisió de la Comissió 2004/200/EC, de 27 de febrer de 2004, de
mesures per prevenir la introducció i propagació del virus del mosaic del pepino dulce Solanum muricatum en
el territori de la Comunitat (DOUE L064, de 2.3.2004).

 

Nematodes del quist de la patata Globodera pallida (Stone) Behrens (poblacions europees) i Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens (poblacions europees), segons el Reial decret 920/2010, de 16 de juliol,
pel qual s'estableix el programa nacional de control dels nematodes del quist de la patata (BOE núm. 178, de
23.7.2010).

 

Marciment bacterià de la patata (Clavibacter michiganensis), segons la Directiva 93/85/CEE del Consell, de 4
d'octubre, relativa a la lluita contra la necrosi bacteriana de la patata (DOUE núm. 259, de 18.10.1993), i
modificació posterior mitjançant la Directiva 2006/56/CE de la Comissió, de 12 de juny, mitjançant la qual es
modifiquen els annexos de la Directiva 93/85/CEE del Consell, de 4 d'octubre (DOUE núm. 182, de 4.7.2006).

 

Marciment bacterià del tomàquet (Ralstonia solanacearum), segons la Directiva 98/57/CE del Consell, de 20 de
juliol, sobre el control de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (DOUE núm. 235, de 21.8.1998), i
modificació posterior mitjançant la Directiva 2006/63/CE de la Comissió, de 14 de juliol, mitjançant la qual es
modifiquen els annexos II a VII de la Directiva 98/57/CE del Consell, de 20 de juliol (DOUE núm. 206, de
27.7.2006).

 

Tuta del tomàquet (Tuta absoluta), segons Resolució AAR/4015/2010, de 15 de desembre, per la qual es
modifiquen els annexos 1 i 2 de l'Ordre AAR/415/2008, de 12 de setembre, per la qual s'estableixen mesures
obligatòries per a la prevenció i lluita contra la plaga de la tuta del tomàquet Tuta absoluta (Meyrik) (DOGC
núm. 5780, de 22.12.2010).

 

Epitrix, segons Decisió d'execució de la Comissió 2016/1359/UE, de 8 d'agost, que modifica la Decisió
2012/270/EU, sobre mesures d'emergència per prevenir la introducció i propagació dins la UE de: Epitrix
cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) (DOUE 215,
de 10.8.2016).

 

Mosca mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata) en cítrics i fruiters, segons l'Ordre ARP/257/2015, de 14
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d'agost, per la qual es modifica l'Ordre ARP/295/2004, de 19 d'agost, per la qual es declara l'existència oficial
de la plaga mosca mediterrània de la fruita, Ceratitis capitata Wiedemann, i s'estableixen mesures obligatòries
de lluita (DOGC núm. 6939, de 20.8.2015).

 

Mosca de l'olivera (Bactrocera oleae), segons l'Ordre AAM/191/2015, de 12 de juny, per la qual es modifica
l'Ordre ARP/259/2006, de 22 de maig, per la qual es declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga de la
mosca de l'olivera, Bactrocera oleae, i s'estableixen mesures obligatòries de lluita (DOGC núm. 6898, de
23.6.2015).

 

Morrut roig de la palmera (Rhynchophorus ferrugineus), segons l'Ordre AAM/56/2011, de 12 d'abril, de
modificació de l'Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es declara l'existència oficial de la plaga del
morrut roig de la palmera Rhynchophorus ferrugineus i es qualifica d'utilitat pública la prevenció i la lluita
contra aquesta plaga.

 

Eruga barrinadora de les palmeres (Paysandisia archon), segons l'Ordre AAM/169/2013, de 12 de juliol, per la
qual es modifica l'Ordre ARP/164/2002, de 13 de maig, per la qual es declara l'existència oficial de la plaga
Paysandisia archon i s'estableixen mesures obligatòries de lluita.

 

Fong Phytophthora ramorum, segons la Decisió de la Comissió de 19 de setembre de 2002, sobre mesures
fitosanitàries provisionals d'emergència per evitar la introducció i propagació dins la Comunitat de Phytophthora
ramorum Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., i les seves posteriors modificacions (DOUE núm. 252, de
20.9.2002).

 

Fong Fusarium circinatum dels pins, segons el Reial decret 65/2010, de 29 de gener, pel qual es modifica el
Reial decret 637/2006, de 26 de maig, pel qual s'estableix el programa nacional d'eradicació i control del fong
Fusarium circinatum Niremberg et O'Donnell (BOE núm. 44, de 19.2.2010).

 

Nematode de la fusta del pi, segons Decisió d'execució de la Comissió 2012/535/UE, de 26 de setembre de
2012, relativa a les mesures d'emergència per evitar la propagació en la Unió de Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Buhrer) Nickle et al. (DOUE 2.10.2012).

 

Barrinador de l'arròs, segons l'Ordre AAM/34/2012, de 22 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre
AAR/15/2009, de 23 de gener, per la qual es declara l'existència oficial de la plaga del barrinador de l'arròs,
Chilo suppressalis, i es qualifica d'utilitat pública la lluita anual contra aquesta plaga (DOGC núm. 6078,
d'1.3.2012).

 

Caragol poma en arròs, segons l'Ordre AAM/63/2013, de 16 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre
AAR/404/2010, de 27 de juliol, que declara oficialment l'existència d'un focus de cargol poma a l'hemidelta
esquerre del delta de l'Ebre (DOGC núm. 6361, de 23.4.2013), i Resolució ARP/1194/2016, de 26 d'abril, per la
qual es fixen mesures obligatòries de lluita contra el cargol poma (Pomacea sp.) a la zona demarcada de les
comarques del Baix Ebre i el Montsià (DOGC núm. 7119, de 12.5.2016).

 

Caragol poma, segons Resolució ARP/2358/2015, de 21 d'octubre, per la qual es declara un focus de cargol
poma (Pomacea sp.) a Girona (DOGC núm. 6984, de 27.10.2015).

 

Males herbes invasores de l'arròs, segons l'Ordre ARP/342/2006, de 30 de juny, per la qual es declara
l'existència oficial a Catalunya de les males herbes Leptochloa sp., Leersia oryzoides i Sagittaria sp., i
s'estableixen mesures obligatòries de lluita (DOGC núm. 4671, de 7.7.2006).
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Cranc roig (Procamburus clarkii) a les zones arrosseres, segons l'Ordre de 31 de juliol de 1991, per la qual es
declara l'existència oficial de la plaga del cranc roig (DOGC núm. 1479, de 12.8.1991).

 

Caparreta Unaspis yanonensis, segons l'Ordre ARP/290/2015, de 10 de setembre, per la qual es modifica
l'Ordre ARP/237/2003, de 20 de maig, per la qual es declara l'existència oficial de la plaga Unaspis yanonensis i
s'estableixen mesures obligatòries de lluita (DOCG núm. 6961, de 22.9.2015).

 

Xylella fastidiosa, segons Decisió d'execució de la Comissió 2016/764/UE, de 12 de maig, que modifica la
Decisió 2015/789/UE, de 18 de maig, pel que fa a les mesures per evitar la propagació de Xylella fastidiosa a
l'interior de la Unió (Wells et al.) (DOUE L126, de 14.5.2016).

 

Anoplophora chinensis, segons Decisió d'execució de la Comissió 2012/138/UE, d'1 de març, sobre mesures
per evitar la propagació dintre de la Unió d'Anoplophora chinensis (Forster) (DOUE L64, de 3.3.2012).

 

Anoplophora glabripennis, segons Decisió d'execució de la Comissió 2012/893/UE, de 9 de juny, sobre mesures
per evitar la propagació dintre de la Unió d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (DOUE L64, de 3.3.2012).

 

Els organismes nocius inclosos en els llistats d'alertes de l'Organització Europea per a la Protecció de les
Plantes (OEPP-EPPO) poden ser objecte d'actuacions i plans de vigilància específics.

 

Altres disposicions vigents i totes aquelles que les desenvolupin i es fixin en la convocatòria.

Darrera actualització: agost de 2016

 

 

Annex 4

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries d'aquests ajuts han d'adequar la seva
activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis

 

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei han
d'incloure en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts els principis ètics i les regles de conducta als
quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests
principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les
persones beneficiàries d'aquestes subvencions han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual
incompliment.

 

Principis ètics i regles de conducta:

 

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels
òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui present o pugui afectar
el procediment. Particularment, s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis
d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.
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2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics assumeixen les obligacions següents en
l'exercici de la seva activitat:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en
els processos derivats d'aquestes convocatòries.

 

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la
subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni
per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del
compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, i particularment facilitar la
informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa a les persones
adjudicatàries en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en el supòsits
establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

 

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta:

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta, serà d'aplicació el règim sancionador previst en
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts
públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de
subvencions.

 

 

Annex 5

Tramitació telemàtica de sol·licituds

 

1. Adaptació del procediment

El procediment de sol·licitud dels ajuts regulats en l'annex 1 (o més, si hi ha més bases reguladores) s'adapta
a les peculiaritats de la tramitació utilitzant tècniques telemàtiques mitjançant les normes d'aquest annex.

 

2. Presentació de sol·licituds

2.1 Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d'aquests ajuts s'han de presentar per mitjans
telemàtics mitjançant la pàgina https://seu.gencat.cat.

2.2 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'Administració quan
s'enregistrin en el Registre Telemàtic Corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i quedi constància a
l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus
de document i assumpte, identificació de l'entitat sol·licitant i identificació de l'òrgan al qual s'adreça la
sol·licitud.
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3. Registre

L'únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de les sol·licituds presentades per mitjans telemàtics és el
Registre Telemàtic Corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

 

4. Identificació de la persona sol·licitant

4.1 La identificació i la signatura de la persona sol·licitant es farà mitjançant la utilització dels sistemes
d'identificació i de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat, d'acord amb els
criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i
signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, les persones que
presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es podran identificar i signar electrònicament, mitjançant
mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior. En el cas que l'import
total de la subvenció adjudicada sigui superior a un total de 60.000,00 euros, caldrà un nivell alt de seguretat
en la identificació i la signatura electrònica per al tràmit d'acceptació de la subvenció, o bé en el tràmit de
justificació.

4.2 En el cas que la persona sol·licitant sigui una persona jurídica, per presentar la sol·licitud caldrà el certificat
digital de persona jurídica o el certificat digital del representant de l'empresa, d'acord amb l'establert en el
paràgraf anterior.

 

5. Còmput de terminis

5.1 La presentació de sol·licituds a través dels mitjans telemàtics establerts a l'apartat 2 d'aquest annex es pot
fer tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores del dia, en els termes d'aquesta convocatòria.

5.2 Als efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre Telemàtic Corporatiu de la Generalitat de
Catalunya (S@rCat) un dia inhàbil s'entén efectuada el primer dia hàbil següent.

 

6. Efectes de la presentació de sol·licituds

6.1 D'acord amb el que estableix l'article 3.9 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica,
el DARP reconeix la validesa i l'eficàcia de les sol·licituds presentades telemàticament sempre que es compleixi
el mecanisme d'identificació de l'apartat 4 d'aquest annex.

6.2 L'entitat interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud aportant la confirmació de la recepció de la
sol·licitud de la tramitació telemàtica, que haurà d'incorporar, en tot cas, el número de registre d'entrada, i la
data i l'hora de presentació al Registre Telemàtic Corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

 

7. Programes i aplicacions

Els programes i les aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el procediment de participació en
les convocatòries dels ajuts previstos en aquesta Ordre estan disponibles al Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

 

(16.355.054)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

ORDRE ARP/340/2016, de 16 de desembre, per la qual es publica l'ampliació de la llista de materials de
base, autoritzats a Catalunya, per a la producció de materials forestals de reproducció de categoria
qualificada, de Juglans regia.

El Reial decret 289/2003, de 7 de març, sobre comercialització dels materials forestals de reproducció, va
incorporar a l'ordenament jurídic intern de l'Estat espanyol la Directiva 1999/105/CE del Consell, 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 respectiva
comunitat autònoma alhora que en preveu la retirada de l'esmentada autorització.

La Direcció General d'Agricultura i Ramaderia ha fet les comprovacions sobre el compliment dels requisits
mínims per a l'autorització dels materials de base destinats a la producció 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.

D'acord amb la competència exclusiva de l'article 116.e) de l'Estatut, i els articles 21.1.g) del Decret 270/2013,
de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, i en l'ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Autoritzar, per un període de deu anys, els materials de base, per a la producció de materials forestals de
reproducció de categoria qualificada, que es relacionen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 

Article 2

La Direcció General d'Agricultura i Ramaderia inspeccionarà, a intervals regulars, els materials de base
autoritzats que consten en l'annex, a fi de comprovar que continuen complint els requisits pels als quals van
ser autoritzats i, en cas que no sigui així, retirar-los l'autorització amb audiència prèvia de l'interessat i sens
perjudici del règim sancionador que preveu la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors, plantes de viver i de
recursos fitogenètics.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC).

 

Barcelona, 16 de desembre de 2016

 

Meritxell Serret i Aleu
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Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

 

Annex 1

Autorització de nou material de base

 

Progenitors de família autoritzats com a materials de base per a la producció de material forestal de
reproducció de categoria qualificada.

 

C= codi; N= nom del material forestal de reproducció o localització; T= terme municipal; P= província; X=
UTM X; Y= UTM Y; A= altitud (m); O= objectiu; L= tipus de material de base; E= autenticitat del material de
base; S= superfície (ha); PF= progenitor de família; HLL= hort llavorer; NA= no autòcton; A= autòcton.

 

Espècie: Juglans regia.

 

C N T P X Y A O L E S

PF-Q-75/43/001 IRTA R-MB1 Constantí Tarragona 346421 4559506 111 Producció de fusta PF A 0.33

PF-Q-75/43/002 IRTA R-MB3 Constantí Tarragona 346398 4559489 111 Producció de fusta PF A 0.33

 

 

(16.355.053)
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CÀRRECS I PERSONAL

PARLAMENT DE CATALUNYA

OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2016, de cessament del senyor Josep Maria Sangenís Aragonés com a
cap d'Àrea d'Administració, Recursos Humans i Pressupost de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Per Resolució de 20 de setembre de 2011 (DOGC núm. 5980, de 7.10.2011), es va nomenar el senyor Josep
Maria Sangenis Aragonés cap de l'Àrea d'Administració, Recursos Humans i Pressupost de l'Oficina Antifrau de
Catalunya.

Atès que per Resolució de 2 de novembre de 2016 (DOGC núm. 7256, de 28.11.2016) van ser delegades en el
director adjunt de l'Oficina les competències pròpies del director de l'Oficina, consistents en les competències
rectora i organitzativa immediates en relació amb les funcions que corresponen a l'Àrea d'administració,
recursos humans i pressupost;

Vista la proposta de cessament formulada, en data 12 de desembre de 2016, pel director adjunt;

Atès el que preveu la lletra a) de l'article 75 del Text refós únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre,
aplicable de manera supletòria en virtut del que preveu l'art. 1.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereixen els articles 8, 26 i concordants de la Llei 14/2008, de 5 de
novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i l'article 6 a), b), d) i f) de les seves Normes d'actuació i de
règim interior, 

 

RESOLC:

 

Primer. Cessar el senyor Josep Maria Sangenis Aragonés com a cap de l'Àrea d'Administració, Recursos
Humans i Pressupost de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb efectes del dia 31 de desembre de 2016.

 

Segon. Notificar la present Resolució a la persona interessada.

 

Tercer. Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, o el corresponent al seu domicili, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8.2,
14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens
perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

 

Barcelona, 19 de desembre de 2016
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Miguel Ángel Gimeno Jubero

Director

 

(16.354.063)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACORD GOV/159/2016, de 20 de desembre, de cessament del secretari executiu del Consell Català de
Formació Professional.

El Decret 21/1999, de 9 de febrer, crea el Consell Català de Formació Professional com a òrgan de consulta i
assessorament, amb caràcter no vinculant, del Govern de la Generalitat, amb la participació de les
organitzacions empresarials, sindicals i entitats públiques implicades, respecte de tota la formació professional,
reglada i no reglada, adscrit al Departament d'Ensenyament.

El senyor José Antonio Martín Soler va ser nomenat secretari executiu del Consell Català de Formació
Professional mitjançant l'Acord GOV/101/2012, de 16 d'octubre, de cessament i nomenament de representants
del Consell Català de Formació Professional, tanmateix, escau ara el seu cessament.

Per tot això, a proposta conjunta de la consellera d'Ensenyament i de la consellera de Treball, Afers Socials i
Famílies, el Govern

 

Acorda:

 

-1 El senyor José Antonio Martín Soler cessa com a secretari executiu del Consell Català de Formació
Professional, i se li agraeixen els serveis prestats.

 

-2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

(16.355.131)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2889/2016, de 15 de desembre, per la qual s'adapta el nomenament d'un lloc singular a la
nova estructura del Departament de la Presidència.

Vist el Decret 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració del Departament de la Presidència (DOGC núm.
7157, de 7.7.2016);

Atès que la disposició addicional primera del Decret esmentat suprimeix l'Oficina Gestora de l'Acreditació de
Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC);

Vista l'estructura i funcions de la Direcció General de Societat Digital;

Atès que l'Acord de la Comissió Tècnica de la Funció Pública de 13 de desembre de 2016, pel qual es modifica
la relació de llocs de treball del Departament de la Presidència, crea el lloc de treball de coordinador/a de
Gestió de l'ACTIC, les funcions del qual estan contingudes essencialment en les del lloc de treball modificat i no
varien substancialment les seves característiques, ni els requisits de provisió i impliquen un mateix nivell de
competència i capacitat per desenvolupar-les;

Atès que el lloc de treball està ocupat per un funcionari que va superar en el seu moment el procediment de
provisió definitiva reglamentari (Resolució GAP/877/2010, de 22 de març; DOGC núm. 5598, de 30.3.2010);

Atès el que preveu la disposició addicional segona del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de
la Generalitat de Catalunya;

D'acord amb les competències que atribueix la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya a la persona
titular del Departament, i fent ús de les competències delegades per la Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener,
de delegació de competències de la persona titular del Departament de la Presidència a favor de les persones
titulars de la Secretaria General, de la Direcció de Serveis del Departament i de les delegacions territorials del
Govern (DOGC núm. 6303, de 29.1.2013),

 

Resolc:

 

Adaptar el nomenament del funcionari Josep Toda Rodon al lloc de coordinador/a de Gestió de l'ACTIC de la
Direcció General de Societat Digital del Departament de la Presidència, amb efectes de l'1 de gener de 2017.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el secretari/ària general del Departament de la Presidència
en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; o bé, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la
publicació al DOGC davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, o el corresponent al lloc del
seu domicili, d'acord amb el que disposen els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 15 de desembre de 2016
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P. d. (Resolució PRE/74/2013, DOGC núm. 6303, de 29.1.2013)

Joaquim Nin Borreda

Secretari general

 

(16.355.031)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució PRE/2624/2016, de 18 de novembre, per la qual es nomenen les
vocalies de la Comissió de Commemoracions en representació de cadascun dels departaments de la
Generalitat, i les persones expertes a títol individual o bé en representació d'una institució o entitat (DOGC
núm. 7254, de 24.11.2016).

Havent observat una errada al text de la resolució esmentada, tramesa al DOGC i publicada al núm. 7254, de
24.11.2016, se'n detalla la correcció oportuna:

 

Al 4t paràgraf de l'apartat 1, on diu:

“En representació del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, el senyor Agustí
Colomines i Companys, director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, vocal titular, i el senyor
Francesc Esteve i Balagué, secretari general, vocal suplent.”

ha de dir:

“En representació del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, el senyor Agustí
Colomines i Companys, director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, vocal titular, i el senyor Lluís
Bertran i Saura, subdirector general d'Administració, Serveis i Projecció Externa de l'Escola d'Administració
Pública de Catalunya, vocal suplent.”

 

Barcelona, 14 de desembre de 2016

 

Joaquim Nin Borreda

Secretari general

 

(16.355.033)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució PRE/2782/2015, de 29 de novembre, per la qual s'adapta el
nomenament d'un lloc de comandament a la nova estructura del Departament de la Presidència (DOGC
núm. 7264, de 12.12.2016).

Havent observat una errada en el text de la part dispositiva de la Resolució PRE/2782/2015, de 29 de
novembre, se'n detalla la correcció oportuna d'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administració públiques, i l'article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya:

 

On diu:

“Subdirectora general de Gestió i Supervisió de Publicacions Oficials”

Ha de dir:

“Subdirectora general de Gestió i de Supervisió de Publicacions Oficials ”

 

Barcelona, 15 de desembre de 2016

 

P. d. (Resolució PRE/74/2013, DOGC núm. 6303, de 29.1.2013)

Joaquim Nin Borreda

Secretari general

 

(16.355.032)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE

RESOLUCIÓ GAH/2897/2016, de 19 de desembre, pel qual es modifica la composició de la Junta de Mèrits i
Capacitats de la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc
singular a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (convocatòria de provisió núm. GAH/009/16).

Mitjançant la Resolució GAH/2365/2016, de 18 d'octubre, es va convocar el concurs específic de mèrits i
capacitats per a la provisió d'un lloc singular a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (convocatòria de provisió
núm. GAH/009/16), publicada al DOGC núm. 7233, de 25.10.2016. La base 6.1 determina quins són els
membres de Junta de Mèrits i Capacitats, òrgan col·legiat al qual pertoca el desenvolupament del procés de
provisió d'acord amb el que preveuen els article 29 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual
s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Atès que l'abstenció i la recusació dels membres de la Junta s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i que és la directora de Serveis del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge qui resol les qüestions d'abstenció i/o
recusació que es plantegin i qui nomena els nous membres de la Junta de Mèrits i Capacitats que han de
substituir els que hagin perdut aquesta condició per alguna de les causes previstes en la norma esmentada;

Vista l'abstenció presentada per la presidenta titular de la Junta de Mèrits i Capacitats, senyora Cristina Casol
Segues, en data 29 de novembre de 2016;

En ús de les atribucions que em confereix l'article 74 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

—1 Acceptar la renúncia presentada per la senyora Cristina Casol Segues com a presidenta titular de la Junta
de Mèrits i Capacitats de la convocatòria de provisió núm. GAH/009/16.

 

—2 Modificar la composició de la Junta de Mèrits i Capacitats nomenada per mitjà de la Resolució
GAH/2365/2016, de 18 d'octubre, per la qual es va convocar el concurs específic de mèrits i capacitats per a la
provisió d'un un lloc singular a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (convocatòria de provisió núm.
GAH/009/16), publicada al DOGC núm. 7233, de 25.10.2016, que queda formada per les persones següents:

Titulars:

Jaume Cleries Blasco, que actuarà com a president.

Lourdes Ginés Santolaria, que actuarà com a vocal.

Marisa Segura Huguet, com a representant de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball.

Suplents:

Gerard Castells Alcubierre, que actuarà com a president.

Joan Planas Areñas, que actuarà com a vocal.

Rosa Puig Llorens, com a representant de l' l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
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potestativament, i d'acord amb el que estableixen l'article 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació, o bé un
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos
comptats a partir de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 19 de desembre de 2016

 

P. d. (Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, DOGC núm. 6434, de 7.8.2013)

Josefina Valls i Vila

Directora de Serveis

 

(16.355.039)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ SLT/2887/2016, de 12 de desembre, de convocatòria específica de promoció interna del procés
selectiu per proveir places bàsiques de les categories de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-PI-
2016), en obstetrícia ginecològica (LLEVADOR/A-PI-2016), i en fisioteràpia (FISIO-PI-2016), tècnic/a
especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic (LAB-PI-2016), tècnic/a superior de
funció administrativa (TSFADM-PI-2016), tècnic/a de gestió de funció administrativa (TGFADM-PI-2016),
administratiu/iva (ADM-PI-2016), auxiliar administratiu/iva (AUXADM-PI-2016) i tècnic/a titulat/ada mitjà/ana
en treball social (TSOCIAL-PI-2016).

De conformitat amb el que preveu la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal
estatutari dels serveis de salut, la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en
concordança amb el Reial decret llei 1/1998, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatuari i provisió de
places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social, i atenent als objectius del Pla d'ordenació de
recursos humans de l'Institut Català de la Salut publicat en la Resolució SLT/1158/2016, de 12 d'abril, DOGC
núm. 7118 de l'11.5.2016.

De conformitat amb l'Acord 24/2016, de 23 de novembre, del Consell d'Administració de l'Institut Català de la
Salut pel qual s'autoritza l'aprovació de convocatòries especifiques de promoció interna i es modifica el Pla
d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut per al període 2016-2020, publicat al DOGC
núm. 7262, de 7.12.2016.

Atès que la totalitat de les places objecte de convocatòria estan dotades pressupostàriament d'acord amb la
normativa vigent per al personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

En exercici de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 10 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de
l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 4940, de 3.8.2007), i l'article 13 del Decret 13/2009, de 3 de febrer,
en el qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5314, de 9.2.2009),

Resolc:

Article 1

Fer pública aquesta convocatòria específica de promoció interna per proveir places bàsiques de les categories
professionals que seguidament es detallen:

a) Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2) (codi d'identificació DSI-PI-2016).

b) Diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica (subgrup A2) (codi d'identificació
LLEVADOR/A-PI-2016).

c) Diplomat/ada sanitari/ària en fisioteràpia (subgrup A2) (codi d'identificació FISIO-PI-2016).

d) Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic (subgrup C1) (codi
d'identificació LAB-PI-2016).

e) Tècnic/a superior de funció administrativa (subgrup A1) (codi d'identificació TSFADM-PI-2016).

f) Tècnic/a de gestió de funció administrativa (subgrup A2) (codi d'identificació TGFADM-PI-2016).

g) Administratiu/iva (subgrup C1) (codi d'identificació ADM-PI-2016).

h) Auxiliar administratiu/iva (subgrup C2) (codi d'identificació AUX.ADM-PI-2016).
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i) Tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social (subgrup A2) (codi d'identificació TSOCIAL-PI-2016).

Article 2

Aprovar les bases específiques que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució, de convocatòria especifica de
promoció interna, que complementen i adapten les bases generals previstes en la Resolució SLT/2411/2015, de
21 d'octubre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per
a l'accés a la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, publicat al DOGC núm. 6988, de
2.11.2015.

 

Article 3

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, potestativament, el corresponent al lloc del domicili
de les persones interessades, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta
Resolució, de conformitat amb el que preveuen els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, es pot interposar un
recurs de reposició davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva
publicació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a
la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 12 de desembre de 2016

Candela Calle i Rodríguez

Directora gerent

Annex 1

Bases específiques per a aquesta convocatòria de promoció interna.

-1 Normes generals.

La convocatòria ve regulada per les bases generals previstes en la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d'octubre,
per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l'accés a la
condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, i el previst en aquestes bases específiques que
complementen i adapten el contingut de les bases generals.

El sistema per resoldre el procés de selecció és el de concurs oposició, que es desenvoluparà segons el que es
preveu en aquestes bases.

El temari per a cada categoria és el publicat a l'annex 2.

El barem per a cada categoria és el publicat a l'annex 3.

El contingut de les bases generals i el de les bases específiques s'ha d'entendre referit a cada concurs oposició
previst en la convocatòria.

Els concursos oposició previstos en la convocatòria poden tenir una dinàmica diferenciada en el temps, segons
l'evolució i les característiques de cada un.

-2 Places convocades.
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L'objectiu d'aquesta convocatòria especifica de promoció interna és l'adjudicació definitiva per concurs oposició
de les places bàsiques que consten a l'annex 4 d'aquesta Resolució, per a les categories de:

- Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2).

- Diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica (subgrup A2).

- Diplomat/ada sanitari/ària en fisioteràpia (subgrup A2).

- Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic (subgrup C1).

- Tècnic/a superior de funció administrativa (subgrup A1).

- Tècnic/a de gestió de funció administrativa (subgrup A2).

- Administratiu/iva (subgrup C1).

- Auxiliar administratiu/iva (subgrup C2).

- Tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social (subgrup A2).

Es reserva el 5% de les places convocades, en les categories on sigui possible, per a aquelles persones
aspirants que tinguin la condició legal de discapacitació igual o superior al 33%, d'acord amb el que preveu la
Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives. En cas que les places reservades a persones
amb discapacitació legal reconeguda quedin desertes, s'acumularan a les places del torn de promoció interna.

-3 Requisits de participació.

Els requisits de participació s'han de complir el darrer dia del termini d'inscripció a la convocatòria i s'han de
mantenir fins a la presa de possessió de la plaça adjudicada.

No podran participar en aquesta convocatòria aquelles persones aspirants que tinguin nomenament estatutari
fix d'igual categoria a la qual opten.

Pot participar-hi la persona interessada que acrediti els requisits següents:

a) Tenir la condició de personal estatutari fix de l'Institut Català de la Salut.

b) Estar en situació de servei actiu i acreditar un període mínim de serveis prestats amb nomenament
estatutari fix de dos anys en la categoria de procedència a l'Institut Català de la Salut.

c) Tenir el títol acadèmic oficial exigit per a cada una de les categories convocades:

- Per a diplomat/ada sanitari/ària en infermeria: tenir el títol de grau/diplomat universitari en infermeria o
equivalent.

- Per a diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica: tenir el títol de l'especialitat
d'infermera obstètrica ginecològica (llevador/a).

- Per a diplomat sanitari en fisioteràpia: tenir el títol de grau/diplomat sanitari en fisioteràpia.

- Per a tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic: tenir el títol de tècnic
superior sanitari en laboratori clínic i biomèdic o equivalent.

- Per a tècnic/a superior de funció administrativa: tenir el títol de grau, llicenciatura o equivalent.

- Per a tècnic/a de gestió de funció administrativa: tenir el títol de grau, enginyeria tècnica, diplomatura
universitària de primer cicle o arquitectura tècnica o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior.

A aquest efecte es considera equivalent a diplomat universitari de primer cicle haver superat els tres primers
cursos complets dels estudis conduents a l'obtenció de qualsevol títol oficial de llicenciatura, arquitectura o
enginyeria, o el primer cicle corresponent a aquests estudis, sempre que aquest primer cicle contingui una
càrrega lectiva mínima de 180 crèdits.

- Per a administratiu/iva: tenir el títol de batxillerat, BUP, formació professional de grau superior o equivalent,
o qualsevol altre de nivell superior.

- Per a auxiliar administratiu/iva: tenir el títol de batxillerat elemental, de formació professional de primer grau,
d'educació general bàsica, de graduat en ensenyament secundari obligatori (LOGSE), de tècnic (LOGSE), o
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equivalent, o qualsevol altre de nivell superior.

- Per a tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social: tenir el títol de grau o diplomatura en treball social.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri
d'Educació, Cultura i Esport.

No s'exigirà el requisit de titulació per a l'accés a les categories d'administratiu/iva i auxiliar administratiu/iva,
sempre que la persona interessada hagi prestat servei durant cinc anys en la categoria d'origen i tingui la
titulació exigida en el grup immediatament inferior al de la categoria en la qual aspira a obtenir placa.

-4 Inscripció.

La sol·licitud d'inscripció s'ha de fer de forma telemàtica al lloc web de l'Institut Català de la Salut
(ics.gencat.cat): la persona ha de clicar en “Treballeu a l'ICS”, “Treball fix”, “Convocatòries de promoció
interna”, “Inscripció convocatòries”, introduir el seu nom d'usuari i la seva clau personal i seguir el procés
indicat pel mateix sistema per formalitzar la corresponent inscripció de participació, d'acord amb el que preveu
la base 4 de les bases generals.

Prèviament a fer la sol·licitud, la persona aspirant ha d'introduir al “Gestor de currículum” del Sistema de
gestió de recursos humans (SGRH) el títol acadèmic oficial que li dóna dret a participar en la convocatòria
corresponent, en cas que el títol no hi estigui ja introduït.

Amb la inscripció, la persona aspirant dóna el seu consentiment al tractament i publicació de les dades de
caràcter personal i professional fins la finalització del procés amb la publicació de les places adjudicades al
DOGC, d'acord amb el previst a la base 4 de les bases generals.

-5 Termini d'inscripció.

El termini per fer la inscripció és de 30 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la
convocatòria al DOGC.

-6 Pagament de la taxa.

La persona aspirant ha d'abonar la quantitat corresponent segons la categoria a la qual opta d'acord amb la
normativa vigent de la Generalitat de Catalunya en matèria de taxes per a l'any 2016 (Ordre GRI/99/2015,
DOGC núm. 6860, de 28.4.2015):

a) Per accedir a un lloc de treball de la categoria de tècnic/a superior de funció administrativa (subgrup A1):
66,55 euros.

b) Per accedir a un lloc de treball de les categories de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria, diplomat/ada
sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica, en fisioteràpia, tècnic/a de gestió de funció administrativa i
tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social (subgrup A2): 52,40 euros.

c) Per accedir a un lloc de treball de la categoria d'administratiu/iva (subgrup C1): 38,20euros.

d) Per accedir a un lloc de treball de la categoria de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures
auxiliars d'infermeria i auxiliar administratiu/iva (subgrup C2): 28,70 euros.

La manca de pagament, el pagament incomplet o la no acreditació de l'exempció determina l'exclusió de la
persona aspirant del procés.

Un cop formalitzada la inscripció, la taxa corresponent es pot pagar fins l'endemà del termini previst a la base
5, mitjançant una de les opcions següents:

- Línia oberta de la Caixa.

- Carta de pagament, que s'ha d'imprimir i fer efectiva en qualsevol terminal de Servicaixa.

6.1 Bonificacions.

La normativa vigent en matèria de taxes estableix determinades bonificacions:

- S'aplica un 20% per fer la inscripció de participació i el pagament de la taxa de forma telemàtica.
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- S'aplica un 30% a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria
general.

- S'aplica un 50% a les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

La bonificació del 20% per pagament telemàtic és acumulable a les altres bonificacions.

Els documents acreditatius de les causes de bonificació del 30% i del 50% s'han de presentar d'acord amb el
previst a la base 1.10 de les bases generals i es pot dur a terme fins a l'últim dia previst per fer la inscripció
de participació.

6.2 Exempció del pagament de la taxa.

La persona aspirant que tingui la condició legal de discapacitació amb un grau igual o superior al 33% queda
exempta del pagament de la taxa.

Els documents acreditatius d'aquesta condició s'han de presentar d'acord amb el previst a la base 1.10 de les
bases generals i es pot dur a terme fins a l'últim dia previst per fer la inscripció de participació, mitjançant un
certificat vigent o actualitzat.

-7 Participació per la via de reserva de persones amb discapacitació i adaptacions.

La persona que tingui reconeguda la condició legal de discapacitació i vulgui accedir a les places per la via de
reserva, allí on hi hagi, ha de presentar al tribunal un dictamen actualitzat vinculant de les seves condicions
psíquiques o físiques o sensorials; en cas de necessitar adaptació de les proves, s'hi ha de fer constar les
adaptacions esmentades al dictamen. La forma i termini d'acreditació són els previstos a la base 4.4 de les
bases generals.

La manca de dictamen suposa l'exclusió del procés selectiu.

La persona que tingui reconeguda la condició legal de discapacitació i no vulgui accedir a les places per la via
de reserva serà admesa en la realització dels exercicis sense necessitat d'acreditar les seves condicions
psíquiques, físiques o sensorials, sense perjudici que, un cop superat el procés selectiu, hagi d'acreditar la seva
capacitat per complir les funcions que implica l'exercici professional de la categoria.

-8 Desenvolupament del procés selectiu.

El procés selectiu s'ha de fer d'acord amb el previst a la base 6 de les bases generals.

8.1 Fase d'oposició.

Consisteix en la realització de tres proves de caràcter obligatori. El tribunal corresponent podrà fixar,
prèviament, si les proves primera i tercera es fan el mateix dia o en dies diferents. El tribunal no avaluarà la
prova tercera a les persones aspirants que no hagin superat les dues primeres proves.

8.1.1 Realització de proves.

a) La primera prova consta de dos exercicis:

- El primer exercici consisteix en respondre un qüestionari tipus test sobre la pràctica professional de la
categoria.

- El segon exercici consisteix en resoldre un supòsit pràctic amb preguntes tipus test per a totes les categories,
llevat de les categories de tècnic/a superior i tècnic/a de gestió de funció administrativa on, a criteri del
tribunal qualificador, les preguntes podran ser a desenvolupar i/o tipus test.

Aquests dos exercicis no són eliminatoris entre si. La puntuació de la totalitat de la prova tindrà en compte la
mitjana de la nota dels dos exercicis. En tot cas, la puntuació mínima de superació de la prova és de 5 punts
en base 10.

El tribunal fixarà prèviament el temps i els criteris per a la realització dels exercicis esmentats.

Les persones que no superin la puntuació esmentada no continuaran en la convocatòria.

La puntuació màxima d'aquesta primera prova és de 185 punts.
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b) La segona prova avalua el coneixement de la llengua catalana i consta de dos exercicis. S'ha de fer d'acord
amb el previst a la base 6.2.1. b) de les bases generals.

El primer exercici avalua el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150
paraules i d'un màxim de 200 paraules relacionat amb les funcions de les categories de diplomat/ada sanitari/
ària en infermeria, especialista en obstetrícia ginecològica, en fisioteràpia, tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en
treball social i tècnic/a superior i de gestió de funció administrativa, administratiu/iva, i auxiliar
administratiu/iva. Per a la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de
diagnòstic clínic, el text haurà de tenir un mínim de 80 paraules i d'un màxim de 100. El primer exercici també
inclou la resposta d'un qüestionari sobre aspectes lingüístics. La durada d'aquestes proves és d'un màxim de 75
minuts.

El segon exercici avalua la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta o una conversa
sobre temes generals. La durada ha de ser, com a màxim, de 20 minuts.

La valoració d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a.

Per la realització de les proves, formaran part del tribunal com a representants titular i suplent les persones
nomenades a aquest efecte, en qualitat d'assessors en matèria de normalització lingüística, que actuaran amb
veu i sense vot. Així mateix, el tribunal pot sol·licitar l'assessorament de persones expertes en matèria
lingüística, les quals han de col·laborar amb la persona nomenada per assessorar el tribunal en la valoració de
la prova de coneixement de la llengua catalana.

Coneixements de llengua catalana requerits per a cada categoria:

- Per a les categories de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria, especialista en obstetrícia ginecològica, en
fisioteràpia, tècnic/a superior i de gestió de funció administrativa, administratiu/iva, auxiliar administratiu/iva i
tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social, es requereix un coneixement corresponent al certificat de nivell
de suficiència de llengua catalana (certificat C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del
Departament de Cultura, o equivalent.

- Per a la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic es
requereix un coneixement corresponent al certificat de nivell de suficiència de llengua catalana (certificat A) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent.

Les persones que acreditin documentalment estar en possessió dels certificats referits anteriorment, d'acord
amb la categoria a la qual optin, estan exemptes de fer la prova.

També es pot acreditar aquest coneixement mitjançant un escrit de la persona aspirant (amb indicació del
procés selectiu en què hagi participat) d'haver superat una prova del mateix nivell o un altre de superior i hagi
obtingut plaça com a personal estatutari de l'Institut Català de la Salut o de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya.

c) La tercera prova consta de dos exercicis:

- El primer exercici consisteix en resoldre uns supòsits específics situacionals per a la categoria a la qual s'opta,
que han de permetre avaluar competències transversals.

- El segon exercici consisteix en contestar un qüestionari estàndard, tipus test, adequat al perfil competencial
de la categoria a la qual s'opta. En l'ús d'aquest qüestionari es respectaran els drets de propietat intel·lectual
que pugui tenir.

Aquesta prova no té el caràcter d'eliminatòria. La puntuació màxima d'aquesta segona prova és de 15 punts. El
tribunal fixarà prèviament el criteri de puntuació i el temps de realització dels exercicis.

8.1.2 Un cop realitzades les proves, el tribunal en publicarà els resultats i la persona aspirant disposarà de 10
dies hàbils per realitzar les al·legacions que consideri oportunes. Un cop resoltes les al·legacions, es publicarà
el resultat definiu.

8.2 Fase de concurs.

El tribunal només valora els mèrits de la persona aspirant que hagi superat la fase d'oposició.

8.2.1 Introducció de mèrits al Gestor de currículum (SGRH).

La persona aspirant que superi la fase d'oposició haurà d'introduir els mèrits que encara no constin al Gestor de
currículum del Sistema de gestió de recursos humans (SGRH) en el termini que fixi el tribunal en la diligència
corresponent.
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Tant els mèrits que ja consten al Gestor de currículum com els introduïts en el termini anterior s'incorporaran
d'ofici i de forma automàtica a la inscripció de la persona aspirant.

La persona aspirant ha de comprovar l'exactitud dels mèrits incorporats i podrà formular les al·legacions que
consideri per esmenar els possibles errors d'introducció, d'acord amb el previst a la base 1.10 de les bases
generals.

La persona aspirant ha de presentar la documentació acreditativa d'acord amb el previst a la base 6.2.2 de les
bases generals.

8.2.2 El tribunal corresponent només ha de valorar els mèrits d'acord amb el previst a la base 5 i la base 6.2.2
de les bases generals i el barem publicat a l'annex 3 d'aquesta convocatòria per a la categoria que
correspongui.

8.2.3 Un cop el tribunal hagi valorat els mèrits, la llista provisional de puntuació es fa pública i les persones
aspirants disposen de 10 dies hàbils per presentar les al·legacions que considerin oportunes. Un cop resoltes
les al·legacions, el tribunal farà públic el resultat definitiu del concurs.

8.2.4 Les referències d'aquest barem a organismes de l'Estat espanyol s'entendran fetes als organismes
equivalents dels restants estats membres de la Unió Europea, si s'escau. Els aspirants, els mèrits dels quals
puguin estar inclosos en aquest apartat, hauran d'aportar els documents oficialment traduïts a qualsevol de les
dues llengües oficials a Catalunya.

-9 Resolució del concurs oposició.

Juntament amb la publicació de la llista definitiva del concurs de mèrits previst a la base 8.2.3, el tribunal
publica el resultat final del concurs oposició, amb indicació del número d'ordre de classificació per a cada
persona aspirant.

En cas d'empat en la puntuació, s'apliquen els criteris establerts a la base 7 de les bases generals.

Les persones amb discapacitació que participin pel torn de reserva tenen preferència en l'elecció de destinació
de les vacants reservades a aquest efecte.

-10 Acte d'elecció.

En un termini no superior a 30 dies des de la publicació de la llista definitiva de la puntuació final, s'obre un
termini de 10 dies en el Sistema de gestió de recursos humans (SGRH), per tal que la totalitat de les persones
que consten en la llista esmentada facin elecció de la gerència territorial que desitgen. Es poden sol·licitar totes
les destinacions que es considerin per ordre de preferència; com a mínim s'ha de sol·licitar una gerència
territorial. Les persones aspirants que no sol·licitin cap gerència territorial quedaran excloses del procés
selectiu.

El tribunal corresponent assigna les destinacions a la gerència territorial per rigorós ordre de classificació,
segons les opcions i l'ordre de preferència indicades per la persona aspirant.

Posteriorment, en el termini de 10 dies des de la publicació de l'adjudicació de destinació, els professionals que
hagin obtingut destinació en una mateixa gerència territorial, seran convocats per manifestar les seves
preferències a efectes de ser adscrits a un determinat servei d'atenció primària o centre hospitalari. Les
persones aspirants, que tinguin autorització vigent per ocupar temporalment plaça vacant de la mateixa
categoria, podran optar a continuar ocupant aquesta plaça sempre que hagin obtingut destinació a la mateixa
gerència territorial; a continuació la resta de les persones aspirants podran optar als efectes esmentats i per
ordre de puntuació d'acord amb el previst a la base 10 de les bases generals i l'article 39 del Decret 13/2009,
de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut.

Les persones aspirants que no compareguin personalment o no ho facin per delegació amb l'acreditació
corresponent en els termes previstos a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques quedaran excloses del procés.

S'entén que no hi ha compareixença de la persona aspirant en el moment que sigui cridada públicament per
tercer cop en el lloc on es faci l'acte esmentat i no es presenti ni la persona interessada ni la persona en qui
pugui haver delegat.
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-11 Tribunal.

Els membres dels tribunals corresponents de cada concurs oposició són nomenats per la directora gerent de
l'Institut Català de la Salut, d'acord amb el previst a la base 9 de les bases generals. Un cop publicat al DOGC,
es constituiran formalment i actuaran d'acord amb el previst a la base 9 esmentada.

L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, pot demanar, a l'efecte oportú,
l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut
incórrer les persones aspirants, que podran ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol
moment quan no compleixin els requisits, sense perjudici de les actuacions que puguin recaure sobre la
persona aspirant.

Un cop resolt el procés selectiu i fet l'acte d'elecció, el tribunal corresponent elevarà la proposta de
nomenament a la directora gerent de l'Institut Català de la Salut.

Les persones que formin part dels tribunals tenen dret a percebre les assistències previstes en el Decret
138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó de servei (DOGC núm. 5170, de 10.7.2008).

-12 Nomenaments i presa de possessió.

Un cop fet l'acte d'elecció previst a la base 10 i presentada la documentació prevista a la base 3.4 i 3.5 de les
bases generals, la persona aspirant obtindrà un nomenament definitiu com a personal estatutari, d'acord amb
el previst a la base 10 de les bases generals i l'article 39 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual
s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut.

Les persones aspirants proposades que no presentin la documentació requerida i les que no compleixen les
condicions i requisits exigits no podran ser nomenades, i totes les seves actuacions quedaran anul·lades.

 

 

Annex 2

 

Temari per a la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2).

 

La persona aspirant ha de demostrar competència professional en els camps d'actuació propis, amb
coneixements, habilitats i actituds en activitats de promoció, manteniment, prevenció, protecció i recuperació
de la salut des del punt de vista de la infermeria, amb visió integral que respecti els principis ètics, morals i
culturals de la persona.

Igualment, ha de conèixer les teories i normes de l'exercici professional d'infermeria i saber aplicar-les d'acord
amb els estàndards definits per a una pràctica professional responsable.

 

Tema 1

Tenir cura de la persona, la família i la comunitat.

1.1 Conèixer i incorporar a la pràctica els aspectes ètics de la prestació de cures, el codi deontològic i el codi
ètic de la disciplina infermera.

1.2 Conèixer i saber aplicar el desenvolupament teòric infermer, els fonaments teòrics i metodològics
disciplinaris, el procés d'atenció d'infermeria i els llenguatges clínics.

1.3 Aconseguir en la relació terapèutica una comunicació efectiva mitjançant tècniques de comunicació
bàsiques i avançades. Saber aplicar estils de comunicació en la comunicació verbal i no verbal i saber gestionar
la comunicació en situacions de crisi.

1.4 Conèixer i saber aplicar els aspectes bàsics de la metodologia de la recerca clínica, epidemiològica i
qualitativa.

1.5 Desenvolupar accions conduents a la promoció de la salut social, pública i comunitària i promoure la salut i
l'autonomia del pacient. Desenvolupar també accions dirigides a la prevenció de la malaltia, el deteriorament i
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la dependència. Conèixer el concepte de cronicitat.

1.6 Conèixer els factors de risc en les diferents etapes del cicle vital. Saber identificar els aspectes específics de
l'atenció a la salut dels infants i adolescents, i els aspectes específics de l'atenció a la salut dels ancians.

1.7 Saber valorar la salut familiar, la dinàmica, el funcionament i els rols familiars. Conèixer els atributs de la
família funcional/disfuncional i conèixer les teories sobre vinculació afectiva.

Tema 2

Valorar, diagnosticar i abordar problemes de salut reals i de risc.

2.1 Conèixer i saber aplicar el procés de cures en situacions d'urgència o emergència.

2.2 Conèixer i saber aplicar el procés de cures en l'embaràs, part i puerperi.

2.3 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes cardiocirculatoris i/o respiratoris.

2.4 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes nefrourinaris i/o de l'aparell
reproductor.

2.5 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes nutricionals, metabòlics i/o
endocrinològics.

2.6 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes neurològics i/o musculars i
esquelètics.

2.7 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes infecciosos i/o parasitaris.

2.8 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes digestius, hepatobiliars o
pancreàtics.

2.9 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes cutanis i/o tegumentaris.

2.10 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes dels òrgans hematopoètics, la
sang o el sistema immunitari.

2.11 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes maxil·lofacials,
otorinolaringològics i/o oftalmològics.

2.12 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes multiorgànics/multisistèmics.

2.13 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes mentals, del comportament
(incloses les addiccions) i de vulnerabilitat social.

2.14 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a la persona en situació de malaltia terminal.

*Procés de cures (...): inclou com a mínim els coneixements d'anatomia i fisiologia, fisiopatologia,
valoració/avaluació, diagnòstic, detecció precoç i actuació.

Tema 3

Ajudar el pacient en el compliment del tractament i saber fer-lo partícip.

3.1 Conèixer i saber adequar les accions de l'educació sanitària. Conèixer i saber aplicar els models
d'intervenció educativa per a la salut, els mètodes i procediments educatius, els conceptes i indicadors de
seguiment i compliment, adhesió i adherència al tractament i/o als consells de salut.

3.2 Conèixer i saber aplicar les bases de la farmacologia clínica, principals grups de medicaments: generalitats,
accions, usos, principals efectes secundaris/adversos, principals incompatibilitats. Saber administrar els
medicaments i fer les cures associades a l'administració de medicaments: conèixer i saber aplicar les tècniques
de conservació, preparació i administració, comprovacions de seguretat, càlcul de dosi, càlcul de velocitat de
perfusió, paràmetres de valoració –pre, trans i/o post– administració, cures associades, avaluació de la
resposta terapèutica i educació sanitària per al maneig de la medicació.

3.3 Conèixer les tècniques en nutrició i dietètica. Saber indicar l'administració de dietes terapèutiques i la
nutrició artificial. Conèixer i saber adequar les accions de l'educació nutricional.
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3.4 Conèixer i saber aplicar les intervencions, tècniques i procediments associats al pla terapèutic i al pla de
cures.

 

Tema 4

Contribuir a garantir la seguretat del pacient i gestionar el procés assistencial.

4.1 Conèixer i saber aplicar els principis d'asèpsia i esterilització. Saber desenvolupar accions conduents a la
prevenció i abordatge de la infecció nosocomial i de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària.
Conèixer i saber aplicar les mesures d'aïllaments i les precaucions que cal aplicar.

4.2 Conèixer els programes de seguretat clínica, la teoria de l'error humà en l'atenció de la salut i els
conceptes de seguretat clínica. Conèixer el sistema de prevenció d'errors i d'esdeveniments adversos.

4.3 Prevenir les caigudes i disminuir les lesions. Conèixer i saber aplicar el sistema de seguretat farmacològica i
transfusional, el sistema de seguretat periquirúrgica i periintervencionista. Conèixer i saber determinar
l'eficàcia de la conciliació de medicació.

Tema 5

Facilitar el procés d'adaptació i saber gestionar l'afrontament al nou estat de salut.

5.1 Conèixer i saber aplicar les teories de l'estrès i l'afrontament, i els mecanismes i estratègies d'adaptació i
afrontament.

5.2 Conèixer el procés d'adaptació i afrontament a la malaltia, discapacitat o situació vital. Saber valorar,
diagnosticar i abordar els problemes i complicacions associades amb els processos d'afrontament i
intervencions de suport.

5.3 Saber fer intervenció d'atenció a la família/cuidador de persones amb malalties cròniques, discapacitats o
estats de fragilitat. Saber identificar les necessitats per fer l'adaptació i afrontament del cuidador/família. Saber
prevenir la claudicació familiar i el cansament del rol de cuidador. Saber valorar, diagnosticar i intervenir en
aquest àmbit.

5.4 Conèixer el procés de dol i saber detectar el dol funcional i el dol disfuncional.

 

Tema 6

Perfil competencial.

6.1 Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i
presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents.

 

 

Temari per a la categoria de diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica
(subgrup A2).

La persona aspirant ha de demostrar competència professional en els camps d'actuació propis, amb
coneixements, habilitats i actituds en activitats de promoció, manteniment, prevenció, protecció i recuperació
de la salut des del punt de vista de infermeria obstetricoginecològica (llevador/a), amb visió integral que
respecti els principis ètics, morals i culturals de la persona.

Igualment, ha de conèixer les teories i normes de l'exercici professional i saber aplicar-les d'acord amb els
estàndards definits per a una pràctica professional responsable.

1. Participar i, si escau, liderar i dinamitzar programes de salut maternoinfantil, atenció a la dona i salut sexual
i reproductiva.
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1.1 Promoure els processos fisiològics de salut maternoinfantil, de salut sexual i reproductiva i climateri.

1.2 Donar suport a la no intervenció en absència de complicacions.

2. Saber atendre el binomi mare-fill en el diagnòstic, control i assistència durant l'embaràs, el part i el puerperi
utilitzant els mitjans clínics i tecnològics adients.

2.1 Saber diagnosticar i fer el control i el seguiment de l'embaràs normal.

2.2 Saber fer el correcte maneig dels fàrmacs i productes sanitaris durant l'embaràs, part i postpart.

2.3 Saber assistir la dona en el part.

2.4 Saber atendre el nounat en cas de necessitar reanimació immediata.

2.5 Saber assistir i supervisar l'evolució de la mare i el nounat durant el puerperi.

2.6 Saber assistir i supervisar l'evolució del nounat durant el primer mes de vida.

2.7 Prestar atenció al nounat per afavorir la seva adaptació i detectar precoçment situacions de risc.

3. Saber detectar els factors de risc i problemes de salut durant l'embaràs, el part i el puerperi, realitzant
activitats de control, derivació i seguiment.

3.1 Saber atendre la dona que presenta problemes de salut durant l'embaràs, el part i el puerperi.

3.2 Saber detectar els problemes de salut del nounat en el moment del naixement i durant el primer mes de
vida.

4. Saber realitzar una adequada educació a la dona, família i comunitat en relació amb la salut maternoinfantil,
la salut sexual i reproductiva i el climateri d'acord amb les necessitats detectades.

4.1 Conèixer i desenvolupar programes d'educació per a la salut durant l'embaràs, el naixement i el postpart.

4.2 Conèixer i promoure programes d'educació per a la salut sexual i reproductiva i el climateri adreçats a
joves, dones, comunitat i grups de risc.

4.3 Saber assessorar en matèria d'anticoncepció per evitar i/o disminuir l'embaràs no desitjat.

4.4 Dur a terme activitat de promoció, prevenció, assistència i recuperació de la salut sexual i reproductiva de
la dona.

4.5 Conèixer i assessorar sobre la legislació vigent per protegir els drets de la dona i la família.

4.6 Conèixer i utilitzar eines de comunicació efectives i treballar en xarxa.

4.7 Saber establir una comunicació efectiva amb la dona, la família i els grups socials.

4.8 Saber treballar en equips en l'àmbit de l'atenció maternoinfantil i l'atenció a la salut sexual i reproductiva.

4.9 Detectar factors de risc i problemes ginecològics en la dona: fer activitats de detecció precoç de càncer de
coll uterí, de mama i ginecològic. Participar i col·laborar en l'atenció a la dona amb problemes ginecològics, en
el diagnòstic i tractament de les infeccions ginecològiques i de transmissió sexual, i en l'atenció a la dona en el
climateri.

5. Saber aplicar els principis de raonaments clínics, detecció de problemes, presa de decisions, pla d'atenció i
cura i avaluació adequada a les diferents situacions clíniques en l'àmbit d'actuació de la persona llevadora.

5.1 Aplicar el raonament clínic en la pràctica assistencial.

6. Saber gestionar les activitats i recursos existents en l'àmbit de l'atenció a la salut maternoinfantil i l'atenció
a la salut sexual i reproductiva i el climateri.
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7. Saber establir una comunicació efectiva amb la dona, família i grups socials, així com amb l'equip de salut
corresponent.

8. Saber emetre els informes necessaris i registrar les activitats realitzades d'acord amb el protocol d'aplicació.

8.1 Saber registrar i emetre informes de totes les actuacions realitzades.

8.2 Mantenir actualitzats els sistemes de registres.

9. Fer una pràctica clínica basada en l'evidència científica i mantenir les competències professionals
actualitzades.

10. Tenir capacitat per realitzar activitats docents i de recerca adreçades a millorar l'activitat professional i, per
tant, el nivell de salut de la dona, el nadó i la família.

11. Exercir la professió de llevador/a de forma ètica d'acord amb la legislació vigent.

12. Perfil competencial.

12.1 Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i
presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents.

Aquestes competències estan desenvolupades al temari específic previst a l'Annex I de l'Ordre SAS/1349/2009,
de 6 de maig, per la qual s'aprova i publica el programa formatiu de l'especialitat d'infermeria obstètrica i
ginecològica (llevador/a) (BOE núm. 129, de 28.5.2009), el qual preveu la formació teòrica necessària sobre
les matèries que consten en els epígrafs següents:

Tema 1.- Infermeria maternal i del nadó I.

1.1 La reproducció humana.

1.2 El desenvolupament prenatal humà.

1.3 L'embaràs.

1.4 El part.

1.5 El puerperi i la lactància.

1.6 El nadó.

Tema 2.- Infermeria maternal i del nadó II.

2.1 La reproducció humana.

2.2 Problemes de salut durant la gestació.

2.3 Complicacions en el treball de part i part.

2.4 Problemes de salut en el puerperi.

2.5 El nounat amb problemes de salut.
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Tema 3.- Infermeria de la dona i la família.

3.1 Cura de la salut reproductiva de la dona.

3.2 Atenció a la dona amb problemes de salut reproductiva.

3.3 Epidemiologia i demografia en salut reproductiva.

3.4 Sexualitat.

3.5 Aspectes socioantropològics en salut reproductiva.

3.6 Història i evolució de la professió de llevadora.

 

Tema 4.- Educació per a la salut de la dona.

4.1 Educació per a la salut de la dona.

 

Tema 5.- Legislació i ètica en infermeria obstètrica i ginecològica (llevador/a).

5.1 Legislació i ètica en infermeria obstètrica i ginecològica.

 

Tema 6.- Administració dels serveis obstètrics i ginecològics (llevador/a).

6.1 Administració dels serveis obstètrics i ginecològics.

 

Tema 7.- Recerca en infermeria obstètrica i ginecològica (llevador/a).

7.1 Recerca en infermeria obstètrica i ginecològica.

 

 

Temari per a la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en fisioteràpia (subgrup A2).

 

La persona aspirant ha de demostrar competència professional en els camps d'actuació propis, amb
coneixements, habilitats i actituds en la promoció, manteniment, prevenció, protecció i recuperació de la salut
des del punt de vista de la fisioteràpia, amb visió global que respecti els principis ètics, morals i culturals de la
persona.

També ha de conèixer les teories i els principis de la biomecànica i l'electrofisiologia i les seves aplicacions en
l'àmbit de la fisioteràpia, així com les normes de l'exercici professional que capaciten per saber valorar l'estat
funcional del pacient i dissenyar un pla d'intervenció idoni encaminat a la terapèutica clínica i a la promoció i
manteniment de la salut.

Igualment, ha de conèixer les teories i normes de l'exercici professionals i saber aplicar-les d'acord amb els
estàndards definits per a una pràctica professional responsable.

I. Competències professionals.

1. Saber adaptar-se a la dinàmica del treball, mantenir actualitzades les habilitats i els coneixements científics,
tècnics i tecnològics i garantir la qualitat a la pràctica de fisioteràpia.

2. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones en el medi
natural i social, així com les tècniques, instruments i els models de la fisioteràpia.

3. Conèixer i saber aplicar els mètodes, procediments i actuacions adreçades a la reeducació, recuperació
funcional, promoció i manteniment de la salut.

4. Conèixer i saber identificar els canvis fisiològics i estructurals que poden donar-se per aplicació de la
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fisioteràpia.

5. Tenir habilitats de gestió clínica i desenvolupar activitats de planificació, gestió i control amb un ús eficient
dels recursos.

6. Saber aplicar correctament els procediments que facilitin la identificació d'alteracions i/o capacitats de la
persona i les tècniques manuals corresponents tant a l'àmbit hospitalari com extrahospitalari.

7. Saber examinar i diagnosticar l'estat funcional de la persona tenint en compte els aspectes físics, psicològics
i socials.

8. Saber identificar i valorar l'estat basal de la persona i els canvis significatius durant el procés terapèutic i els
senyals d'alarma.

9. Saber dissenyar, executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia utilitzant eines terapèutiques
pròpies d'acord amb les característiques de la persona.

10. Saber proporcionar una atenció eficaç, adequada i integral que identifiqui els objectius terapèutics
juntament amb la persona atesa i que garanteixi la continuïtat assistencial, la coordinació i la cooperació
multidisciplinària.

11. Saber avaluar els resultats obtinguts amb el tractament, d'acord amb els objectius terapèutics.

12. Conèixer les malalties, dins del seu àmbit competencial, que poden aparèixer en un procés, els tractaments
medicoquirúrgics, els problemes psicològics i físics.

13. Avaluar els objectius terapèutics de forma sistemàtica i adequar els mètodes i tècniques terapèutiques a
l'evolució de la persona atesa, vetllant per la seguretat del pacient.

14. Saber planificar l'alta del tractament de fisioteràpia, elaborar l'informe corresponent i complimentar
correctament els registres de fisioteràpia de la història clínica.

15. Saber intervenir en la promoció, prevenció i recuperació de la salut.

16. Saber treballar en equips dins d'una unitat multidisciplinària i interdisciplinària i col·laborar en l'elaboració
de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica.

II. Perfil competencial.

17. Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i
presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents.

Aquestes competències estan desenvolupades en el temari específic de l'Annex de l'Ordre CIN/2135/2008, de 3
de juliol, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten
per a l'exercici de la professió de fisioteràpia (BOE núm. 174, de 19 de juliol de 2008):

- Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones.

- Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments de la fisioteràpia.

- Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapeutes.

- Tenir habilitats intel·lectuals, tècniques i manuals que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals.

- Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

- Valoració diagnòstica de les cures de fisioteràpia.

- Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia.

- Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia.

- Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament, d'acord amb els objectius.

- Elaborar l'informe d'alta.

- Donar una atenció de fisioteràpia eficaç.

- Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.
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- Saber treballar en equips de professionals, multidisciplinaris i interdisciplinaris.

- Incorporar els principis ètics i legals de la professió.

- Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica.

- Fer intervencions fisioterapèutiques en una atenció integral de la salut, amb cooperació multiprofessional,
amb integració dels processos i amb continuïtat assistencial.

- Comprendre la importància d'actualitzar coneixements, habilitats i actituds de la professió de fisioterapeuta.

- Fer un ús eficient dels recursos.

 

 

Temari per a la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de
diagnòstic clínic (subgrup C1).

 

La persona aspirant ha de demostrar competència en el maneig de mostres biològiques d'acord amb els
protocols d'aplicació, amb criteri de qualitat, seguretat i mediambiental, valorant els resultats tècnics per donar
suport a la prevenció, diagnòstic, control, evolució i tractament de la malaltia, així com a la recerca seguint els
protocols establerts.

Igualment, ha de conèixer les teories i normes d'exercici professional i saber aplicar-les d'acord amb els
estàndards definits per a una pràctica professional responsable.

I. Competències genèriques.

1. Saber adaptar-se a la dinàmica del treball i mantenir actualitzats els coneixements científics, tècnics i
tecnològics.

2. Conèixer i saber aplicar el compliment de les normes i mesures de protecció personal i ambiental, amb
especial atenció al maneig de residus.

3. Conèixer i saber aplicar els procediments de prevenció de risc laboral, per tal d'afavorir un entorn segur en
el desenvolupament del seu treball.

4. Conèixer i fer un ús adequat dels recursos disponibles.

5. Garantir la qualitat del procés i assegurar la seva traçabilitat segons els protocols establerts.

6. Conèixer, saber aplicar i millorar el sistema de gestió de qualitat del laboratori.

7. Conèixer i saber aplicar la legislació vigent sobre protecció de dades.

8. Saber aplicar els procediments de posada en marxa dels equips bàsics i dels instruments del laboratori.

II. Conèixer i saber les tècniques dels procediments preanalitics.

9. Organitzar i planificar el treball mitjançant el control d'existències i temps segons els procediments
establerts.

10. Rebre i identificar les mostres biològiques d'acord amb els protocols establerts.

11. Manipular, distribuir i transportar les mostres assegurant la seva conservació per tal de garantir-ne
l'estabilitat.

III. Conèixer i aplicar les tècniques dels procediments analítics.

12. Saber verificar el funcionament dels equips, aplicant els procediments de qualitat i seguretat.

13. Saber condicionar la mostra per analitzar, aplicant tècniques de processaments preanalítics de la mostra.
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14. Saber aplicar tècniques d'anàlisis genètiques o mostres biològiques i cultius cel·lulars.

15. Saber realitzar determinacions analítiques de paràmetres bioquímics, segons els protocols normalitzats de
treball i les normes de qualitat.

16. Saber realitzar tècniques d'anàlisis hematològiques, seguint els protocols establerts.

17. Saber aplicar tècniques immunològiques i saber seleccionar el procediment en funció de la determinació
sol·licitada.

18.Saber realitzar anàlisis microbiològiques en mostres biològiques i cultius, segons els protocols de seguretat i
protecció ambiental.

19. Saber avaluar la coherència i fiabilitat dels resultats obtinguts de l'anàlisi.

20. Saber relacionar la patologia bàsica, associant-la amb els patrons d'alteració morfològica i analítica.

IV. Perfil competencial.

21. Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i
presa de decisions. Comunicació i persuasió. Planificació, organització i priorització. Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Aquestes competències estan desenvolupades al temari específic previst a l'Annex I de l'Ordre ECD/1541/2015,
de 21 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de
tècnic superior en laboratori clínic i biomèdic (BOE núm. 180, de 29.7.2015):

1. Gestió de mostres biològiques.

2. Tècniques generals de laboratori.

3. Biologia molecular i citogenètica.

4. Fisiopatologia general.

5. Anàlisi bioquímica.

6. Tècniques d'immunodiagnòstic.

7. Microbiologia clínica.

8. Tècniques d'anàlisi hematològica.

 

 

Temari per a la categoria de tècnic superior de funció administrativa (subgrup A1).

 

Les persones aspirants han de demostrar competència en el desenvolupament de funcions de caràcter
administratiu de nivell superior: direcció administrativa, gestió, estudi i propostes, preparació de normativa,
elaboració d'informes que requereixin un coneixement complet de la legislació administrativa i similars, així
com elaborar, recollir i tractar la informació requerida per l'àrea de treball on presti serveis o d'altres àrees,
direccions o departaments.

 

1. Competències específiques de l'Àrea d'Atenció a la Ciutadania, organització i gestió sanitàries:

- Saber aplicar els coneixements per supervisar i realitzar l'anàlisi organitzativa en l'àmbit d'atenció a la
ciutadania per tal de fer propostes de millora dels processos administratius vinculats a la gestió de pacients
(gestió d'agendes, admissions, fluxos de les especialitats i derivacions, accessibilitat, demanda aguda), així
com analitzar i avaluar el grau de satisfacció de la persona usuària respecte a l'assistència rebuda
(reclamacions, grups focals, pacients infiltrats, enquestes de satisfacció).

- Saber explotar, analitzar i valorar els indicadors d'activitat, amb la finalitat de garantir la consecució dels
objectius establerts i adequar les accions a les necessitats detectades (quadern de comandament integral,
qualitat percebuda, enquestes de satisfacció).
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- Saber analitzar, impulsar i resoldre, en l'àmbit de les seves competències, la resolució de reclamacions
presentades pels ciutadans.

- Elaborar anàlisis organitzatives en l'àmbit de l'atenció a la ciutadania: persones, processos i sistemes, amb
l'objectiu de fer més eficient i sostenible l'organització.

- Definir projectes de millora orientats a adequar l'accessibilitat: elaborar, presentar i liderar la implantació de
les propostes de reordenació organitzativa o de serveis que se'n derivin.

- Saber assessorar i aplicar la normativa sobre els convenis o acords de col·laboració en què és part l'Institut
Català de la Salut.

- Assessorar i saber aplicar la regulació sobre la institució del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo i les
diferents qüestions parlamentàries (Comissió de Peticions, propostes de resolució, resolucions, preguntes orals,
preguntes parlamentàries i sol·licituds de documentació).

- Coordinar, assessorar i saber aplicar la regulació sobre el registre, arxius i gestió de documentació, en
especial la documentació clínica.

Coneixements específics de l'Àrea d'Atenció a la Ciutadania, organització i gestió sanitària:

1.1 El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets de la ciutadania en matèria de
protecció de dades de caràcter personal (ARCO). Tipologia de fitxers. Creació de fitxers públics. Inscripcions de
fitxers. Infraccions i sancions. Els plans d'auditoria i control.

1.2 Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de salut. El Departament de Salut. El Servei
Català de la Salut. L'Institut Català de la Salut: estructura orgànica central i estructura de direcció, gestió i
administració de les institucions sanitàries. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya
(Siscat). Responsabilitat social corporativa, estalvi energètic.

1.3 Les àrees bàsiques de salut. Els equips d'atenció primària. El Reglament marc dels equips d'atenció
primària. Criteris d'ordenació de l'atenció continuada i d'urgències. Modalitats de l'atenció continuada i
d'urgències en l'àmbit de l'atenció primària de salut.

1.4 L'estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les institucions hospitalàries de la Seguretat
Social a Catalunya.

1.5 Cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut: disposicions generals i prestacions.

1.6 El servei públic orientat a la ciutadania. Drets i deures de la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi
de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries.

1.7 L'ètica i els valors a l'Administració. El treball orientat a la ciutadania i la satisfacció de les seves
necessitats.

2. Competències específiques de l'àrea de Direcció de Persones i Desenvolupament Professional:

- Assessorar, i saber aplicar la normativa vigent relacionada amb la selecció temporal en l'àmbit de l'Institut
Català de la Salut (borsa de treball i convocatòries específiques).

- Saber identificar les necessitats de formació i desenvolupar plans de formació continuada.

- Saber interpretar, assessorar i aplicar correctament els coneixements i la normativa vigent relacionada amb
la contractació en l'àmbit de l'Institut Català de la Salut (nomenaments i afiliació).

- Saber interpretar, assessorar, i aplicar correctament els coneixements i la normativa vigent relacionada amb
la gestió i la tramitació de la nòmina i les assegurances socials del personal adscrit a l'Institut Català de la
Salut (incidències, incapacitat temporal, situacions administratives, cotització, certificats).

- Saber assessorar, gestionar, informar i atendre les incidències i situacions administratives pròpies del
personal adscrit a l'Institut Català de la Salut (permisos, llicències, situacions administratives: excedències,
comissió de serveis).

- Saber interpretar la normativa vigent i aplicar correctament els coneixements en la instrucció i gestió dels
expedients de resolució de recursos i de revisió dels actes administratius, així com qualsevol altre procediment
relatiu a l'activitat d'una direcció de persones.

- Saber interpretar i aplicar correctament la normativa en matèria disciplinària, així com la instrucció del
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procediment disciplinari d'aplicació al personal de l'Institut Català de la Salut.

- Saber planificar, elaborar, executar, controlar i avaluar el pressupost de capítol I d'una direcció de persones,
així com saber interpretar les dades i indicadors econòmics.

Coneixements específics de l'àrea de Direcció de Persones:

2.1 El règim jurídic de la funció pública: objecte i àmbit d'aplicació. El personal al servei de les administracions
publiques. La carrera professional. L'avaluació del rendiment dels treballadors públics. Deures dels empleats
públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

2.2 La planificació dels recursos humans a les administracions públiques. L'oferta pública d'ocupació. La selecció
de persones a l'Administració pública. L'accés a la funció pública de les persones amb nacionalitat dels estats
membres de la Unió Europea. La provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. La promoció professional. La
retribució a l'Administració pública: retribucions, indemnitzacions i reconeixement de serveis previs.

2.3 La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El Conveni Col·lectiu únic del
personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

2.4 El règim jurídic del personal estatutari: objecte, àmbit d'aplicació i principis i criteri d'ordenació.
Classificació del personal estatutari: personal estatutari sanitari i de gestió i serveis. Personal estatutari fix i
temporal. El personal vinculat: concepte. Drets i deures del personal estatutari. Retribucions: bàsiques i
complementàries. Retribucions del personal temporal.

2.5 Planificació i ordenació del personal: principis generals, planificació de recursos humans. Plans d'ordenació
de recursos humans de l'Institut Català de la Salut. Ordenació del personal estatutari. Creació, modificació i
supressió de categories. Registres de personal.

2.6 Convocatòries de selecció i requisits de participació. Sistemes de selecció. Nomenaments de personal
estatutari fix. Promoció interna. Mobilitat voluntària i mobilitat per raó del servei a l'Institut Català de la Salut.
Coordinació i col·laboració en les convocatòries. Comissions de servei. Selecció temporal a l'Institut Català de la
Salut: sistemes de selecció, avaluació de competències, definició de perfil.

2.7 Desenvolupament dels professionals de l'Institut Català de la Salut. El cicle de la gestió del talent. El cicle
de la formació continuada.

2.8 Adquisició, pèrdua i renúncia de la condició de personal estatutari fix. Pèrdua de nacionalitat. Sanció de
separació del servei. Penes d'inhabilitació absoluta i especial. Jubilació. Incapacitat permanent. Recuperació de
la condició de personal estatutari fix.

2.9 Jornada de treball, permisos i llicències. Temps de treball i règim de descans: objecte i definicions. Jornada
ordinària de treball. Jornada complementària. Règim de jornada especial. Pausa en el treball. Jornada i descans
diaris i setmanals. Vacances anuals. Règim de descans alternatiu. Personal nocturn. Personal a torns.
Determinació dels períodes de referència. Caràcter dels períodes de descans. Jornades parcials, festes i
permisos. Jornada de treball a temps parcial. Règim de festes i permisos.

2.10 Situacions del personal estatutari. Servei actiu. Serveis especials. Serveis sota altre règim jurídic.
Excedència per prestar serveis en el sector públic. Excedència voluntària. Suspensió de funcions. Reingrés al
servei actiu.

2.11 Règim disciplinari. Responsabilitat disciplinària. Principis de potestat disciplinària. Classes i prescripcions
de les faltes. Classes, anotacions, prescripció i cancel·lació de les sancions. Procediment disciplinari. Mesures
provisionals.

2.12 Representació, participació i negociació col·lectiva. Criteris generals. Meses sectorials de negociació.
Pactes i acords.

2.13 II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal
estatutari de l'Institut Català de la Salut.

2.14 El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El Text refós de la Llei
general de la Seguretat Social: camp d'aplicació i estructura. La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i
racionalització del sistema de la Seguretat Social.

2.15 Règim general de la Seguretat Social: àmbit, inscripció d'empreses, afiliació de treballadors, altes i baixes
i terminis. Reconeixement dels drets i efectes. Número de la Seguretat Social, documents d'identificació i
afiliació dels treballadors. La cotització: bases i tipus. La quota: concepte i naturalesa jurídica. Subjectes
obligats i subjectes responsables. Naixement i duració de l'obligació de cotitzar.
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2.16 Situacions assimilades a la d'alta. Ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en relació amb la
inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes de treballadors. Conservació de dades i dret a la informació.

2.17 Bases de cotització, concepte i exclusions. Determinació de les bases de cotització per contingències
comunes. Determinació de les bases de cotització per accidents de treball i malalties professionals.

2.18 Cotitzacions de les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre
retribució, atur i pluriocupació, contracte a temps parcial, jornada reduïda per guarda legal i vaga.

2.19 Tipus de cotització: contingències comunes i professionals. Tipus de cotització per desocupació. Fons de
garantia salarial i formació professional. Bonificació i reduccions en la quota. Recaptació de les quotes de la
Seguretat Social: competència material. El pagament de quotes: requisits, mitjans, justificants de pagament i
termini reglamentari per fer-ho. Ajornament i fraccionament del pagament de quotes. L'obligació de presentar
els documents de cotització. Efectes de la falta de cotització en el termini reglamentari. Reclamacions de deute
i actes de liquidació. Recàrrecs.

2.20 Acció protectora del sistema de la Seguretat Social: característiques i règim d'incompatibilitats,
prescripció, caducitat. Assistència sanitària: per malaltia comuna, per accident no laboral, per accident de
treball i malaltia professional, per maternitat. Beneficiaris. Reconeixement del dret: naixement, duració,
extinció i contingut. Prestacions farmacèutiques.

2.21 Protecció per incapacitat temporal: concepte, beneficis. Naixement, duració i extinció del dret. Control de
la incapacitat temporal. La protecció per maternitat i embaràs. Tramitació, comunicats de baixa, confirmació i
alta i els seus equivalents.

2.22 Accidents de treball: concepte, camp d'aplicació i riscos que cobreix. Responsabilitat en matèria
d'accident. L'accident in itinere. La notificació d'accidents de treball i malalties professionals. Entitats
asseguradores.

2.23 El sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social. Les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social. Actuacions d'inspectors i subinspectors. Comeses i atribucions.

3. Competències específiques de l'Àrea de Gestió Pressupostària i Financera i de Serveis Generals:

- Saber aplicar correctament els coneixements i la normativa per planificar, elaborar, executar, distribuir,
controlar i avaluar un pressupost, així com saber interpretar les dades i els indicadors econòmics relacionats
per tal d'elaborar els quadres de comandament.

- Aplicar els coneixements de control de l'execució, seguiment i gestió d'un pressupost assignat, en els seus
diferents capítols pressupostaris mitjançant indicadors econòmics i estadístics, per tal d'identificar i corregir
possibles desviacions, així com calcular i actualitzar la càrrega financera i el nivell d'endeutament:

a. Saber planificar, elaborar, executar, controlar i avaluar el pressupost assignat.

Explotar, ordenar, sistematitzar, analitzar i avaluar els processos d'imputació pressupostària i els indicadors,
per tal d'executar la imputació pressupostària, el control, el seguiment i la reassignació de la despesa i el
seguiment dels contractes de gestió, els acords de gestió i dels costos, per aconseguir l'equilibri pressupostari.

b. Interpretar correctament la normativa i aplicar els coneixements per tal d'assessorar en els diferents
processos d'una direcció econòmica i financera.

c. Aplicar els coneixements i la normativa de contractació del sector públic per tal de gestionar la contractació i
la compra de material, equipament (inversions) i serveis (productes intermedis), elaborant els plans de
necessitats, la tramitació d'expedients per a la seva licitació, l'anàlisi de mercats del material susceptible de
contractació, el procés d'avaluació i valoració d'ofertes, i la tramitació de les propostes d'adjudicació.

d. Saber aplicar els processos de compra agregada i de compra menor, així com analitzar, gestionar i resoldre
les possibles incidències de qualitat detectades pels usuaris del material, equipament o serveis adjudicats, així
com les possibles incidències de subministrament dels centres de l'Institut Català de la Salut.

e. Aplicar correctament els coneixements i la normativa vigent per tal d'ordenar i sistematitzar la informació
economicofinancera (albarans, fons de maniobra i DAI), amb la finalitat de comptabilitzar la despesa generada.

f. Saber interpretar i assessorar sobre la normativa vigent i aplicar els coneixements relacionats amb la
comptabilitat financera (assentaments comptables, balanç, comptes de resultats...).

g. Saber aplicar la normativa vigent, els procediments i els coneixements de facturació electrònica de l'Institut
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Català de la Salut relacionats amb la tramitació de factures de serveis sanitaris a entitats públiques, privades o
particulars, altres comunitats autònomes o altres estats de la comunitat europea que tinguin convenis
internacionals subscrits amb l'Estat espanyol. Així mateix, saber ordenar i sistematitzar la informació de cada
una de les línies de facturació, amb la identificació de les dades clau per a la confecció dels informes periòdics
d'evolució de la facturació i del cost de l'activitat sanitària.

h. Saber ordenar i sistematitzar la informació de cada una de les línies de facturació, d'acord amb la normativa
vigent, identificant les dades clau per elaborar els informes periòdics de l'evolució de la facturació i del cost de
l'activitat sanitària.

i. Gestionar les eines i els procediments relacionats amb el control financer permanent.

j. Saber aplicar els coneixements per controlar i supervisar les instal·lacions i la correcta execució dels
contractes externs dels serveis externalitzats d'un centre sanitari.

k. Saber instruir i gestionar els expedients de resolució de recursos i reclamacions, així com saber elaborar
informes tècnics de valoració dels serveis.

Coneixements específics de l'Àrea de Gestió Pressupostària i Financera i de Serveis Generals:

3.1 El pressupost de la Generalitat de Catalunya: preparació, aprovació i contingut essencial. Tècniques
pressupostàries: el pressupost de mitjans, el pressupost per tasques, el pressupost base zero, el pressupost i
direcció per objectius i el pressupost per programes.

3.2 Els pressupostos orientats a resultats: conceptes bàsics. Els programes pressupostaris: missió, objectius,
serveis i productes i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament
vinculada a resultats.

3.3 L'execució del pressupost de despeses: procediment general, autorització, disposició, obligació i pagament.
Procediments especials de la despesa. Procediments de pagament. Les subvencions.

3.4 Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències. Altres
modificacions pressupostàries.

3.5 El control pressupostari intern de l'activitat economicofinancera: la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, funcions i finalitat. El control financer. El control de la gestió. El control parlamentari. El control
extern de l'activitat economicofinancera: la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes
estatal.

3.6 La comptabilitat pública. Comptabilitat patrimonial i pressupostària. El control de costos: costos per serveis,
per procés i per pacient. L'anàlisi de costos-beneficis.

3.7 El patrimoni de la Generalitat de Catalunya: concepte i tipologia. Adquisició, alienació i cessió de béns de la
Generalitat. Afectació i desafectació. Administració i defensa del patrimoni.

3.8 La contractació administrativa. Incidència del dret comunitari europeu. Principis bàsics de la Llei de
contractes de les administracions públiques. Àmbit d'aplicació subjectiva. Classificació dels contractes i règim
jurídic. La introducció de criteris socials en la contractació pública.

3.9 Selecció del contractista: formes i procediments d'adjudicació. Continguts i efectes dels contractes
administratius: prerrogatives de l'Administració. La revisió de preus i l'equilibri financer. L'extinció dels
contractes administratius: el compliment i la resolució.

4. Competències comunes sobre procediment administratiu:

- Saber interpretar la normativa vigent i aplicar correctament els coneixements relacionats amb el procediment
administratiu, la instrucció i gestió dels expedients de resolució de recursos i la revisió dels actes
administratius.

Coneixements comuns sobre procediment administratiu:

4.1 L'Administració pública: concepte i principis. La divisió de poders i l'Estat de dret: el dret administratiu. El
principi de legalitat i jerarquia normativa. La discrecionalitat de l'Administració. Control de la discrecionalitat. La
desviació de poder.

4.2 Les fonts del dret administratiu. Jerarquia de les fonts. Principis constitucionals. El reglament: concepte i
classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentària. Els principis generals del dret. La jurisprudència i la
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doctrina.

4.3 La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions
públiques. Tipologia de les entitats públiques. Capacitat jurídica dels ens públics.

4.4 El ciutadà com a titular de drets davant de l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos
legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar. Dret de la ciutadania a l'ús d'un llenguatge no sexista ni
androcèntric en el llenguatge de l'Administració pública.

4.5 L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci
administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.

4.6 L'organització administrativa: principis. L'òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. Classes
d'òrgans. Els òrgans col·legiats.

4.7 La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d'atribució.
Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La
coordinació administrativa.

4.8 L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat de l'acte administratiu. La notificació i
publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat. Convalidació.

4.9 El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú:
regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis. Els drets dels interessats al procediment. El procediment
administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

4.10 L'estructura del procediment administratiu. Iniciació, ordenació, instrucció i finalització. La utilització de
mitjans tècnics en el procediment administratiu. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència.
L'elaboració de les disposicions administratives de caràcter general.

4.11 Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Revocació dels actes administratius Els recursos
administratius: objecte i classes. Recurs d'alçada, recurs potestatiu de reposició i recurs extraordinari de
revisió. Les relacions prèvies a l'exercici d'accions civils i laborals.

4.12 La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa i regulació. El recurs contenciós
administratiu: les parts, capacitat processal, legitimació, representació i defensa. Actes impugnables. La
sentència en el procediment contenciós. Execució. Recursos. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats
fonamentals.

4.13 La responsabilitat de les administracions públiques. La responsabilitat patrimonial. L'acció de
responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

5. Competències en sistemes d'informació:

- Tenir la capacitat per desenvolupar propostes de millora dels processos d'organització, gestió, dels sistemes
d'informació i dels indicadors d'una àrea o direcció.

Coneixements en sistemes d'informació:

5.1 L'impacte de les TIC en la societat i en la governabilitat: oportunitats, riscos i perspectives. Conceptes e-
democràcia, e-administració i nivells de servei.

5.2 Els serveis públics electrònics i el dret de la ciutadania a accedir-hi. La tecnologia al servei de les
administracions. Els serveis de col·laboració interadministrativa. Plataforma d'integració i col·laboració
administrativa (PICA). La interoperabilitat. Els serveis comuns corporatius d'administració electrònica. El portal
de serveis i tràmits electrònics, l'Oficina Virtual de Tràmits. La simplificació documental: gestió documental
com a criteri d'organització de la informació (e-arxiu, cicle de vida documental). Altres sistemes d'informació
de suport a la gestió: registre electrònic (S@rcat), compulsa i còpia electrònica (e-còpia), servei de notificació
(e-Notum).

5.3 Seguretat en les actuacions electròniques. Els serveis d'identitat, signatura i perdurabilitat electrònica,
serveis d'identificació i signatura.

 

6. Perfil competencial:

6.1 Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i
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presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents. Planificació, organització i
priorització.

 

 

Temari per a la categoria de tècnic/a de gestió de funció administrativa (subgrup A2).

 

Les persones aspirants han de demostrar competència en el desenvolupament de funcions de caràcter
administratiu de nivell mitjà: gestió administrativa, estudi i propostes de normatives internes, elaboració
d'informes que requereixin coneixement general de la legislació administrativa i similars, així com elaborar,
recollir i tractar la informació requerida per l'àrea de treball on presti serveis o d'altres àrees, direccions o
departaments.

Igualment ha de conèixer les teories i normes de l'exercici professional i saber aplicar-les d'acord amb els
estàndards definits per una pràctica professional responsable.

 

1. Competències específiques Àrea d'Atenció a la Ciutadania, organització i gestió sanitàries:

- Saber aplicar els coneixements per gestionar l'organització en l'àmbit d'atenció a la ciutadania per tal de fer
propostes de millora dels processos administratius vinculats a la gestió de pacients (gestió d'agendes,
admissions, fluxos de les especialitats i derivacions, accessibilitat, demanda aguda), així com impulsar, resoldre
i fer propostes en l'àmbit de les seves competències, en relació amb la resolució de reclamacions presentades
pels ciutadans.

- Saber explotar, analitzar i valorar els indicadors d'activitat amb la finalitat de garantir la consecució dels
objectius establerts i adequar les accions a les necessitats detectades (quadre de comandament integral,
qualitat percebuda, enquestes de satisfacció).

- Avaluar i fer propostes d'anàlisi sobre el grau de satisfacció de la persona usuària envers l'assistència rebuda
(reclamacions, grups focals, pacients infiltrats, enquestes de satisfacció).

- Col·laborar en el plantejament de propostes organitzatives en l'àmbit de l'atenció a la ciutadania: persones,
processos i sistemes, amb l'objectiu de fer més eficient i sostenible l'organització.

- Col·laborar en els projectes de millora orientats a adequar l'accessibilitat: proposar, presentar i col·laborar en
la implantació de les propostes de reordenació organitzativa o de serveis que se'n derivin.

- Saber assessorar i aplicar la normativa sobre els convenis o acords de col·laboració en què és part l'Institut
Català de la Salut.

- Aplicar i gestionar la regulació sobre la institució del Síndic de Greuges i del Defensor del Pueblo.

- Coordinar, gestionar i aplicar la regulació sobre el registre, arxius i gestió de documentació, en especial la
documentació clínica.

Coneixements específics de l'Àrea d'Atenció a la Ciutadania:

1.1 El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets de la ciutadania en matèria de
protecció de dades de caràcter personal (ARCO). Tipologia de fitxers. Creació de fitxers públics. Inscripcions de
fitxers. Infraccions i sancions. Els plans d'auditoria i control.

1.2 El Departament de Salut. El Servei Català de la Salut. L'Institut Català de la Salut: estructura orgànica
central i estructura de direcció, gestió i administració de les institucions sanitàries. Responsabilitat social
corporativa, estalvi energètic.

1.3 Les àrees bàsiques de salut. Els equips d'atenció primària. El Reglament marc dels equips d'atenció
primària. Criteris d'ordenació de l'atenció continuada i d'urgències. Modalitats de l'atenció continuada i
d'urgències en l'àmbit de l'atenció primària de salut.

1.4 L'estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les institucions hospitalàries de la Seguretat
Social a Catalunya.

1.5 El servei públic orientat a la ciutadania. Drets i deures de la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi
de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries.
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2. Competències específiques a l'àrea de Direcció de Persones i Desenvolupament Professional:

- Saber aplicar la normativa vigent relacionada amb la selecció temporal en l'àmbit de l'Institut Català de la
Salut (borsa de treball i convocatòries específiques).

- Saber identificar les necessitats de formació i gestionar plans de formació continuada.

- Saber gestionar i aplicar correctament els coneixements i la normativa vigent relacionada amb la contractació
en l'àmbit de l'Institut Català de la Salut (nomenaments i afiliació).

- Gestionar i aplicar correctament els coneixements i la normativa vigent relacionada amb la gestió i la
tramitació de la nòmina i les assegurances socials del personal adscrit a l'Institut Català de la Salut (incidències
d'incapacitat temporal, situacions administratives, cotització, certificats).

- Gestionar, informar i atendre les incidències i situacions administratives pròpies del personal adscrit a
l'Institut Català de la Salut (permisos, llicències, situacions administratives: excedències, comissió de serveis).

- Gestionar i tramitar els expedients de resolució de recursos i de revisió dels actes administratius, així com
qualsevol altre procediment relatiu a l'activitat d'una direcció de persones.

- Donar suport a la instrucció del procediment disciplinari d'aplicació al personal de l'Institut Català de la Salut.

- Saber gestionar el pressupost de capítol I d'una direcció de persones, així com interpretar les dades i
indicadors econòmics.

Coneixements específics de l'àrea de Direcció de Persones: EBEP, EM II Acord:

2.1 El règim jurídic de la funció pública: objecte i àmbit d'aplicació. El personal al servei de les administracions
publiques. La carrera professional. L'avaluació del rendiment dels treballadors públics. Deures dels empleats
públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

2.2 L 'accés a la funció pública de les persones amb nacionalitat dels estats membres de la Unió Europea. La
provisió de llocs de treball: sistemes de provisió.

2.3 Convocatòries de selecció i requisits de participació. Sistemes de selecció. Nomenaments de personal
estatutari fix. Promoció interna. Mobilitat voluntària i mobilitat per raó del servei a l'Institut Català de la Salut.
Coordinació i col·laboració en les convocatòries. Selecció temporal a l'Institut Català de la Salut: sistemes de
selecció, avaluació de competències, definició de perfil.

2.4 Desenvolupament dels professionals de l'Institut Català de la Salut. El cicle de la gestió del talent. El cicle
de la formació continuada.

2.5 La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El Conveni col·lectiu únic del
personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

2.6 L'ètica i els valors a l'Administració. El treball orientat al ciutadà i a la satisfacció de les seves necessitats.

2.7 El règim jurídic del personal estatutari: objecte, àmbit d'aplicació i principis, i criteri d'ordenació.
Classificació del personal estatutari: personal estatutari sanitari, i de gestió i serveis. Personal estatutari fix i
temporal. Drets i deures del personal estatutari. Retribucions: bàsiques i complementàries. Retribucions del
personal temporal.

2.8 Plans d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut. Ordenació del personal estatutari.
Creació, modificació i supressió de categories. Registres de personal.

2.9 Adquisició, pèrdua i renúncia de la condició de personal estatutari fix. Pèrdua de nacionalitat. Sanció de
separació del servei. Penes d'inhabilitació absoluta i especial. Jubilació. Incapacitat permanent. Recuperació de
la condició de personal estatutari fix.

2.10 Jornada de treball, permisos i llicències. Temps de treball i règim de descans: objecte i definicions.
Jornada ordinària de treball. Jornada complementària. Règim de jornada especial. Pausa en el treball. Jornada i
descans diaris, setmanals. Vacances anuals. Personal nocturn. Personal a torns. Jornada de treball a temps
parcial. Règim de festes i permisos.

2.11 Situacions del personal estatutari. Servei actiu. Serveis especials. Serveis sota un altre règim jurídic.
Excedència per prestar serveis en el sector públic. Excedència voluntària. Suspensió de funcions. Reingrés al
servei actiu.
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2.12 Règim disciplinari. Responsabilitat disciplinària. Principis de potestat disciplinària. Classes i prescripcions
de les faltes. Classes, anotacions, prescripció i cancel·lació de les sancions. Procediment disciplinari. Mesures
provisionals.

2.13 II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal
estatutari de l'Institut Català de la Salut.

2.14 Règim general de la Seguretat Social: afiliació de treballadors, altes i baixes i terminis. Reconeixement del
drets i efectes. Número de la Seguretat Social, documents d'identificació i afiliació dels treballadors. La
cotització: bases i tipus. La quota: concepte i naturalesa jurídica. Subjectes obligats i subjectes responsables.
Naixement i duració de l'obligació de cotitzar.

2.15 Situacions assimilades a la d'alta. Ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en relació amb la
inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes de treballadors. Conservació de dades i dret a la informació.

2.16 Bases de cotització, concepte i exclusions. Determinació de les bases de cotització per contingències
comunes. Determinació de les bases de cotització per accidents de treball i malalties professionals.

2.17 Cotitzacions de les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre
retribució, atur i pluriocupació, contracte a temps parcial, jornada reduïda per guarda legal i vaga.

2.18 Tipus de cotització: contingències comunes i professionals. Tipus de cotització per desocupació. Fons de
garantia salarial i formació professional. El pagament de quotes: requisits, mitjans, justificants de pagament i
termini reglamentari per fer-ho. L'obligació de presentar els documents de cotització. Efectes de la falta de
cotització en el termini reglamentari. Reclamacions de deute i actes de liquidació. Recàrrecs.

2.19 Acció protectora del sistema de la Seguretat Social: característiques i règim d'incompatibilitats,
prescripció, caducitat. Assistència sanitària: per malaltia comuna, per accident no laboral, per accident de
treball i malaltia professional, per maternitat. Beneficiaris. Reconeixement del dret: naixement, duració,
extinció i contingut. Prestacions farmacèutiques.

2.20 Protecció per incapacitat temporal: concepte, beneficis. Naixement, duració i extinció del dret. Control de
la incapacitat temporal. La protecció per maternitat i embaràs. Tramitació, comunicats de baixa, confirmació i
alta i els seus equivalents.

2.21 Accidents de treball: concepte, camp d'aplicació i riscos que cobreix. Responsabilitat en matèria
d'accident. L'accident in itinere. La notificació d'accidents de treball i malalties professionals. Entitats
asseguradores.

3. Competències específiques de l'Àrea de Gestió Pressupostària i Financera i Serveis Generals:

- Saber aplicar correctament els coneixements i la normativa per gestionar un pressupost.

- Aplicar els coneixements de la gestió i seguiment d'un pressupost assignat, en els seus diferents capítols
pressupostaris mitjançant indicadors econòmics i estadístics, per tal d'identificar i corregir possibles
desviacions.

- Explotar, ordenar, sistematitzar i avaluar els processos d'imputació pressupostària i els indicadors per tal
d'executar la imputació pressupostària, el seguiment i la reassignació de la despesa, dels contractes de gestió,
els acords de gestió i dels costos.

- Aplicar els coneixements i la normativa de contractació del sector públic per tal de gestionar la contractació i
la compra de material, equipament (inversions) i serveis (productes intermedis), col·laborant en l'elaboració
dels plans de necessitats, la tramitació d'expedients per a la seva licitació, l'anàlisi de mercats del material
susceptible de contractació, el procés de valoració d'ofertes i la tramitació de les propostes d'adjudicació.

- Saber aplicar els processos de compra agregada i de compra menor, i també gestionar i resoldre les
possibles incidències de qualitat detectades pels usuaris del material, equipament o serveis adjudicats, així com
les possibles incidències de subministrament dels centres de l'Institut Català de la Salut.

- Ordenar i sistematitzar la informació economicofinancera (albarans, fons de maniobra i DAI), amb la finalitat
de comptabilitzar la despesa generada.

- Aplicar els coneixements i la normativa vigent relacionada amb la comptabilitat financera (assentaments
comptables, balanç, comptes de resultats...).

- Saber aplicar correctament els procediments de facturació electrònica de l'Institut Català de la Salut, la
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normativa vigent i els coneixements relacionats amb la gestió i tramitació de factures de serveis sanitaris a
entitats públiques, privades o particulars, altres comunitats autònomes o altres estats de la comunitat europea
que tinguin convenis internacionals subscrits amb l'Estat espanyol. Així mateix, saber ordenar i sistematitzar la
informació de cada una de les línies de facturació, amb la identificació de les dades clau per gestionar els
informes periòdics de l'evolució de la facturació i del cost de l'activitat sanitària.

- Gestionar les eines i els procediments relacionats amb el control financer permanent.

- Gestionar la correcta execució dels contractes externs dels serveis externalitzats d'un centre sanitari.

- Gestionar els expedients de resolució de recursos i reclamacions, així com saber gestionar informes tècnics de
valoració dels serveis.

Coneixements específics de l'Àrea de Gestió Pressupostària i Financera i Serveis Generals:

3.1 El pressupost de la Generalitat de Catalunya: preparació, aprovació i contingut essencial. Tècniques
pressupostàries: el pressupost de mitjans, el pressupost per tasques, el pressupost base zero, el pressupost i
direcció per objectius i el pressupost per programes.

3.2 Els pressupostos orientats a resultats: conceptes bàsics. Els programes pressupostaris: la missió, objectius,
serveis i productes i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament
vinculada a resultats.

3.3 L'execució del pressupost de despeses: procediment general, autorització, disposició, obligació i pagament.
Procediments especials de la despesa. Procediments de pagament. Les subvencions.

3.4 Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències. Altres
modificacions pressupostàries.

3.5 El control pressupostari intern de l'activitat economicofinancera: La Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, funcions i finalitat. El control financer. El control de la gestió. El control parlamentari. El control
extern de l'activitat economicofinancera: la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes
estatal.

3.6 La comptabilitat pública. Comptabilitat patrimonial i pressupostària. El control de costos: costos per serveis,
per procés i per pacient. L'anàlisi de costos-beneficis.

3.7 La contractació administrativa. Incidència del dret comunitari europeu. Principis bàsics de la Llei de
contractes de les administracions públiques. Àmbit d'aplicació subjectiva. Classificació dels contractes i règim
jurídic. La introducció de criteris socials en la contractació pública.

4. Competències comunes sobre procediment administratiu:

- Saber aplicar correctament el procediment administratiu i els coneixements en la instrucció i gestió dels
expedients administratius, de resolució de recursos i de revisió dels actes administratius.

Coneixements comuns sobre procediment administratiu:

4.1 El dret administratiu. El principi de legalitat i jerarquia normativa. Les fonts del dret administratiu. El
reglament: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentària. Els principis generals del dret.

4.2 El ciutadà com a titular de drets davant de l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos
legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar. Dret de la ciutadania a l'ús d'un llenguatge no sexista ni
androcèntric en el llenguatge de l'Administració pública.

4.3 L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci
administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.

4.4 L'organització administrativa: principis. L'òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. Classes
d'òrgans. Els òrgans col·legiats.

4.5 La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d'atribució.
Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La
coordinació administrativa.

4.6 L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat de l'acte administratiu. La notificació i
publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat. Convalidació.
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4.7 El procediment administratiu: fases. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit
d'aplicació i principis. Els drets dels interessats al procediment.

4.8 L'estructura del procediment administratiu. Iniciació, ordenació, instrucció i finalització. La utilització de
mitjans tècnics en el procediment administratiu. Els terminis administratius.

4.9 Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Els recursos administratius: objecte i classes.
Recurs d'alçada, recurs potestatiu de reposició i recurs extraordinari de revisió.

4.10 La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa i regulació. El recurs contenciós
administratiu: les parts, capacitat processal, legitimació, representació i defensa. Actes impugnables.

5. Competències en sistemes d'informació:

- Tenir la capacitat per fer propostes de millora dels processos d'organització, gestió, dels sistemes
d'informació i dels indicadors d'una àrea o direcció.

Coneixements en sistemes d'informació:

5.1 L'impacte de les TIC en la societat i en la governabilitat: oportunitats, riscos i perspectives. Conceptes e-
democràcia , e-administració i nivells de servei.

5.2 Els serveis públics electrònics i el dret de la ciutadania a accedir-hi. La tecnologia al servei de les
administracions. Els serveis de col·laboració interadministrativa. Plataforma d'integració i col·laboració
administrativa (PICA). La interoperabilitat. Els serveis comuns corporatius d'administració electrònica. El portal
de serveis i tràmits electrònics, L'Oficina Virtual de Tràmits. La simplificació documental: gestió documental
com a criteri d'organització de la informació (e-arxiu, cicle de vida documental). Altres sistemes d'informació
de suport a la gestió: registre electrònic (S@rcat), compulsa i còpia electrònica (e-còpia), servei de notificació
(e-Notum).

5.3 Seguretat en les actuacions electròniques. Els serveis d'identitat, signatura i perdurabilitat electrònica,
serveis d'identificació i signatura.

 

6. Perfil competencial:

6.1 Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i
presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents. Planificació, organització i
priorització.

 

 

Temari per a la categoria d'administratiu/iva (subgrup C1).

 

1. Competències en organització del treball en institucions sanitàries:

- Rebre i saber atendre la ciutadania aplicant criteris de qualitat, de servei i protocol, i els procediments interns
de facturació a tercers, lliure elecció d'equip d'atenció primària, targeta sanitària individual i accés a la
documentació clínica, a fi de gestionar i resoldre amb eficiència les seves peticions.

- Saber gestionar i resoldre les comunicacions orals, telefòniques o telemàtiques, internes o externes, de
l'Institut Català de la Salut aplicant els procediments interns d'atenció a la ciutadania i transmetent la millor
imatge, per respondre amb eficàcia i rapidesa les peticions.

- Aplicar els criteris de gestió de la documentació més habitual als centres sanitaris de l'Institut Català de la
Salut, en l'àmbit de l'atenció a la ciutadania, com ara el consentiment informat i les voluntats anticipades.

- Utilitzar programes d'agendes electròniques i de correu electrònic d'acord amb els procediments interns, amb
la finalitat de garantir la programació i atenció de les demandes de la ciutadania.

- Saber gestionar el registre i la distribució de les comunicacions escrites, documents i/o correspondència
convencional o electrònica i paqueteria rebudes o emeses, de forma ràpida i eficient, d'acord amb les normes
legals i els procediments interns, per optimitzar la circulació i la disponibilitat de la informació.
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- Preparar i redactar els documents d'ús freqüent utilitzant aplicacions informàtiques de processament de
textos o presentacions, d'acord amb els criteris establerts i les normes d'imatge corporativa.

- Obtenir les dades i càlculs, elaborar taules i gràfics operant amb les diferents funcions que ofereixen els fulls
de càlcul, amb la finalitat de generar documents fiables i de qualitat.

- Operar amb bases de dades internes o externes, amb la finalitat d'obtenir i proporcionar la informació
necessària, mantenint-ne sempre la integritat, la seguretat i la confidencialitat d'acord amb els procediments
interns i la normativa vigent.

- Integrar dades, taules, gràfics i altres objectes als documents de treball, d'acord amb les instruccions
rebudes, amb la finalitat de reutilitzar amb eficiència la informació requerida de diferents aplicacions
informàtiques.

- Aplicar l'estil de redacció i l'ús adequat dels documents administratius en funció del contingut, l'estructura i
els criteris de redacció i comunicació dels documents administratius.

Coneixements en organització del treball en institucions sanitàries:

1.1 Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa. Atenció
a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers. Iniciatives,
reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El ciutadà com
a centre del sistema sanitari català. El dret a la informació i a la confidencialitat.

1.2 Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d'equip d'atenció primària, de
professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a
l'atenció sanitària pública: la condició d'assegurat i beneficiari de l'assegurat. Accés dels ciutadans estrangers
empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària
europea. La facturació a tercers a les persones no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de
facturació.

1.3 El Departament de Salut. El Servei Català de la Salut. L'Institut Català de la Salut: estructura orgànica
central i estructura de direcció, gestió i administració de les institucions sanitàries.

1.4 La societat de la informació. L'administració electrònica a Catalunya. La signatura electrònica. El certificat
digital. Registre telemàtic i tramitació de procediments administratius mitjançant Internet. El portal de serveis i
tràmits electrònics. Oficina Virtual de Tràmits (OVT). La simplificació documental: gestió documental com a
criteri d'organització de la informació (e-arxiu, cicle de vida documental). Altres sistemes d'informació de
suport a la gestió: registre electrònic (S@rcat), compulsa i còpia electrònica (e-còpia), servei de notificació (e-
Notum).

1.5 El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets de la ciutadania en matèria de
protecció de dades de caràcter personal. Els drets ARCO.

1.6 Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de
correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats, taules, formularis, consultes
informes, relacions. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte, funcionalitats, taules dinàmiques, funcions i
gràfics. Presentacions (Microsoft PowerPoint): disseny i concepte de presentació, preparació i funcionalitats.
Correu electrònic: conceptes. Navegadors. Cerca d'informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8, nivell
mitjà/avançat).

1.7 Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa,
descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet
(conceptes bàsics dels xats, blocs i les plataformes virtuals de telecomunicació -Moodle-, i aplicacions en línia
en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d'informació gràfica, sonora i d'imatges fixes i en
moviment (conceptes mitjà d'identificació dels principals tipus i formats digitals d'imatge, so i vídeo; obtenció,
emmagatzematge i reproducció d'imatges digitals fixes o en moviment i de fitxers de so). (Competència ACTIC
C3 navegació i comunicació món digital nivell mitjà).

2. Competències en organització en l'àmbit de l'Administració pública:

- Saber donar suport en les tasques administratives preparatòries derivades de l'aplicació del procediment
administratiu i de l'acte administratiu.

- Saber informar i gestionar els drets de la ciutadania davant de l'Administració, d'acord amb la normativa
vigent.
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Coneixements en organització en l'àmbit de l'Administració pública:

2.1 El dret administratiu: àmbit d'aplicació, principis generals, jerarquia. Els òrgans administratius: concepte,
elements i naturalesa. Els òrgans col·legiats. Els interessats: conceptes. Drets dels ciutadans en el procediment
administratius. Abstenció i recusació. Les empreses públiques.

2.2 El procediment administratiu: concepte i classes. Fases. Els terminis administratius. El tràmit d'audiència.
Revisió dels actes en via administrativa: revisió d'ofici. Obligacions de resoldre. Els recursos administratius:
concepte i classes.

2.3 L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. La notificació i publicació. El
silenci administratiu i actes presumptes. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals.

2.4 El ciutadà com a titular de drets davant de l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos
legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar. Dret de la ciutadania a l'ús d'un llenguatge no sexista ni
androcèntric en el llenguatge de l'Administració pública.

3. Competències en gestió de personal estatutari:

- Col·laborar en l'aplicació de la classificació, tipus de personal, els drets i deures, la classificació de les
retribucions, les situacions administratives i les condicions de treball del personal estatutari per tal de donar
suport administratiu en les tasques de gestió de personal.

- Saber preparar i obtenir la informació necessària per efectuar la confecció dels nomenaments dels nous
treballadors, d'acord amb la normativa vigent i les instruccions prèviament establertes, per tal de dotar
l'Institut Català de la Salut dels recursos humans que requereixi per complir els seus objectius.

- Col·laborar en la gestió, la confecció i el tràmit de pagament de les nòmines i documents derivats, per tal de
complir amb les obligacions de retribució i cotització, d'acord amb la normativa vigent i utilitzant els mitjans
informàtics adequats.

- Realitzar el control de personal, per tal de reflectir adequadament les incidències en la nòmina, d'acord amb
la normativa i els procediments vigents, així com en la redacció dels documents adients per donar suport a la
presa de decisions del responsable.

- Preparar i redactar els documents d'ús freqüent en la pràctica administrativa, utilitzant aplicacions
informàtiques de processament de textos o presentacions, d'acord amb els criteris establerts i les normes
d'imatge corporativa.

Coneixements en gestió de personal estatutari:

3.1 Classificació del personal estatutari: personal estatutari sanitari i de gestió i serveis. Personal estatutari fix
i temporal. Drets i deures del personal estatutari. Retribucions: bàsiques i complementàries.

3.2 Selecció i requisits de participació. Sistemes de selecció. Promoció interna. Mobilitat voluntària i mobilitat
per raó del servei. Comissions de servei. Adquisició, pèrdua i renúncia de la condició de personal estatutari fix.
Selecció temporal a l'Institut Català de la Salut: sistemes de selecció.

3.3 Jornada ordinària de treball, permisos i llicències. Règim de festes i permisos. Situacions del personal
estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats.

3.4 II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal
estatutari de l'Institut Català de la Salut.

3.5 Règim general de la Seguretat Social: àmbit, inscripció d'empreses, afiliació de treballadors, altes i baixes i
terminis. Reconeixement del drets i efectes. La cotització: bases i tipus. La quota: concepte i naturalesa
jurídica. Subjectes obligats i subjectes responsables. Naixement i duració de l'obligació de cotitzar.

3.6 Cotitzacions de les situacions següents: incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense
percebre retribució, atur i pluriocupació, contracte a temps parcial, jornada reduïda per guarda legal i vaga.

4. Competències de gestió econòmica i financera:

- Donar suport en les tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió administrativa dels
procediments de l'àrea econòmica i financera, així com en la comprovació de la documentació relacionada.
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- Donar suport en les tasques administratives preparatòries o derivades relacionades amb la preparació i
redacció de documents de l'àrea econòmica i financera.

- Saber utilitzar les aplicacions informàtiques pròpies de l'àrea econòmica i financera.

Coneixements de gestió econòmica i financera

4.1 Els pressupostos orientats a resultats: conceptes bàsics. Els contractes programa com a fórmula de
finançament vinculada a resultats.

4.2 El pressupost de l'Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El
control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control pressupostari. El control
financer. El control de la gestió.

4.3 La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Idees bàsiques i
generals de comptabilitat financera i pressupostària.

5. Perfil competencial:

5.1 Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Comunicació i persuasió.
Efectivitat i assoliment de resultats. Millora i aprenentatge permanents.

 

 

Temari per a la categoria d'auxiliar administratiu/iva (subgrup C2).

 

1. Competències en organització del treball en institucions sanitàries:

- Saber atendre la ciutadania, d'acord amb el seu àmbit d'actuació, aplicant criteris de qualitat, de servei i els
procediments interns de facturació a tercers, lliure elecció d'EAP, targeta sanitària individual, i accés a la
documentació clínica, a fi de canalitzar amb eficàcia i rapidesa les seves peticions.

- Realitzar els tràmits establerts en relació amb els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets
ARCO) en matèria de protecció de dades de caràcter personal, d'acord amb el protocol elaborat per l'ICS.

- Saber canalitzar les comunicacions orals, telefòniques o telemàtiques, internes o externes de l'Institut Català
de la Salut cap als destinataris adequats, aplicant els procediments interns d'atenció al ciutadà i transmetent la
millor imatge, per respondre amb eficàcia i rapidesa les peticions.

- Saber gestionar el registre i la distribució de les comunicacions escrites, documents i/o correspondència
convencional o electrònica i paqueteria rebudes o emeses, de forma ràpida, eficient i d'acord amb les normes
legals i els procediments interns, per optimitzar la circulació i la disponibilitat de la informació.

- Aplicar els criteris bàsics de gestió de la documentació més habitual als centres sanitaris de l'Institut Català
de la Salut, en l'àmbit de l'atenció al ciutadà, com ara el consentiment informat o les voluntats anticipades.

- Saber aplicar els criteris d'organització d'arxius o de carpetes de documentació telemàtics habituals als
centres sanitaris, d'acord amb els procediments i les normes establertes, per facilitar la recuperació i l'accés
posterior ràpid i segur.

- Realitzar els tràmits d'accés i reproducció de la documentació, en suport convencional i/o digital, aplicant els
procediments interns i les normes legals referents a la conservació, seguretat i confidencialitat de la
informació, per facilitar la seva fiabilitat i autenticitat.

- Saber tractar documents a partir d'originals o esborranys, utilitzant aplicacions informàtiques de
processament de textos o presentacions, d'acord amb els criteris establerts i les normes d'imatge corporativa.

- Elaborar taules i gràfics segons la documentació aportada, utilitzant aplicacions informàtiques de full de càlcul
o d'altres, a fi d'obtenir els resultats esperats d'acord amb les instruccions rebudes.

- Saber obtenir els documents de treball a través de les utilitats informàtiques disponibles, per transmetre'ls a
destinataris interns amb eficàcia en el format, quantitat i qualitat requerits, seguint les instruccions rebudes i
respectant les normes.

- Utilitzar les competències en tecnologies de la informació i la comunicació per tal de tractar la informació

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.201629/35 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16355045-2016



gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment.

Coneixements en organització del treball en institucions sanitàries:

1.1 Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers.
Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El
ciutadà com a centre del sistema sanitari català. El dret a la informació i a la confidencialitat. Els drets ARCO.

1.2 Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d'equip d'atenció primària, de
professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a
l'atenció sanitària pública: la condició d'assegurat i beneficiari de l'assegurat. Accés dels ciutadans estrangers
empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària
europea. La facturació a tercers d'activitats no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de
facturació.

1.3 La documentació clínica: la història clínica administrativa; la terminologia sanitària més habitual en la
documentació clínica i la traçabilitat de la història clínica.

1.4 Tècniques de gestió i control d'arxiu i documentació clínica. Gestió, conservació i destrucció de documents.
Gestió de documents electrònics.

1.5 Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica a Catalunya. La
firma electrònica. El certificat digital. Registre telemàtic i tramitació de procediments administratius mitjançant
Internet. Finestreta electrònica. Sistemes d'informació a l'Institut Català de la Salut en processos assistencials i
de suport administratiu.

1.6 Organització, mètode de treball i circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa.

1.7 Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de
correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats. Full de càlcul (Microsoft Excel):
concepte i funcionalitats. Presentacions (Microsoft PowerPoint): concepte i funcionalitats principals. Correu
electrònic: conceptes bàsics, agendes, llistes de distribució. Navegadors. Cerca d'informació. (Competències
ACTIC C4, C6, C7 i C8 nivell mitjà).

1.8 Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa,
descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet
(conceptes bàsics dels xats, blogs i les plataformes virtuals de telecomunicació –Moodle–, i aplicacions en línia
en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d'informació gràfica, sonora i d'imatges fixes i en
moviment (conceptes bàsics d'identificació dels principals tipus i formats digitals d'imatge, so i vídeo; obtenció
i emmagatzematge d'imatges digitals fixes o en moviment). (Competència ACTIC C3: navegació i comunicació
món digital nivell mitjà).

2. Competències en organització en l'àmbit de l'Administració pública:

- Aplicar els procediments i criteris establerts en relació amb els drets i deures de la ciutadania en la relació
amb l'administració i, en particular, amb les institucions sanitàries.

- Informar els ciutadans, d'acord amb les instruccions prèviament establertes, sobre el procediment i els actes
administratius derivats de l'activat sanitària.

Coneixements en organització a l`àmbit de l'Administració pública

2.1 Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Organització administrativa de la Generalitat de
Catalunya. Principis generals. La competència administrativa: concepte i alteracions.

2.2 El dret administratiu: àmbit d'aplicació, principis generals, jerarquia. Els òrgans administratius:
competències. Abstenció i recusació. Els interessats: conceptes. Drets dels ciutadans en el procediment
administratiu.

2.3 L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. La notificació i publicació. El
silenci administratiu i actes presumptes.

2.4 El procediment administratiu: concepte i classes. Fases. Els terminis administratius. El tràmit d'audiència.
Revisió dels actes en via administrativa: revisió d'ofici. Obligacions de resoldre. Els recursos administratius:
concepte i classes.
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3. Competències en gestió de personal estatutari:

- Transcriure els documents, materials i altres elements necessaris en la selecció i formació del personal
estatutari, atenent els procediments de l'ICS, per contribuir en la seva gestió eficaç.

- Saber realitzar les tasques administratives per a la confecció del nomenament i la formalització del pagament
de retribucions seguint les instruccions prèviament establertes, d'acord amb la normativa vigent.

- Saber transcriure informes a partir de les dades obtingudes en els procediments interns de control
d'assistència, absentisme i altres incidències, relatives al desenvolupament de l'activitat laboral dels
professionals, a fi de donar suport a la presa de decisions del responsable.

Coneixements en gestió de personal estatutari:

3.1 Conceptes bàsics sobre provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat voluntària del personal. El sistema
retributiu del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: retribucions bàsiques i complementàries.

3.2 Conceptes bàsics sobre jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim
disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva.

3.3 Conceptes bàsics sobre el sistema de Seguretat Social. Règim general de la Seguretat Social. Afiliacions:
altes i baixes, terminis.

4. Competències en gestió econòmica i financera:

- Dur a terme les tasques administratives vinculades als processos comptables, pressupostaris i els
procediments de compres de material, equipament i serveis.

Coneixements en gestió econòmica i financera:

4.1 Conceptes bàsics sobre la comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses
públiques. Idees bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostària. Elements de la comptabilitat
de l'Institut Català de la Salut.

4.2 Conceptes bàsics sobre el pressupost de l'Institut català de la Salut en el marc del pressupost de la
Generalitat de Catalunya. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control
pressupostari.

4.3 Conceptes bàsics sobre la contractació administrativa en el sector públic. Classes de contractes.

5. Perfil competencial:

5.1 Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Comunicació i persuasió.
Efectivitat i assoliment de resultats. Millora i aprenentatge permanents.

 

 

Temari per a la categoria de tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social (subgrup A2).

 

La persona aspirant ha de demostrar competència professional en el camp social dins d'un equip
interdisciplinari, capaç d'una intervenció directa mitjançant l'observació familiar i de l'entorn, diàleg estructurat,
escolta activa i habilitats per comprendre emocions i connectar amb la persona usuària atesa en el Sistema
Nacional de Salut. I tot això respectant els principis ètics, morals i culturals de la persona.

Igualment, ha de conèixer les teories i normes de l'exercici professional i saber aplicar-les d'acord amb els
estàndards definits per a una pràctica professional responsable.

Competències específiques:

 

1. Conèixer i saber aplicar el contingut del treball social relacionat amb l'atenció a les persones, famílies i
comunitat.
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1.1 Conèixer i incorporar a la pràctica els aspectes deontològics i el codi ètic del treball social.

1.2 Conèixer i saber aplicar els conceptes bàsics del treball social i el treball social clínic.

1.3 Saber identificar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies associats a una malaltia
o al risc d'una malaltia, així com les situacions de crisis o risc.

1.4 Conèixer i saber aplicar l'entrevista com una eina tècnica del treball social i el seu procés relacional.

1.5 Conèixer i saber aplicar les bases conceptuals i les tècniques del treball social en grups, conèixer els
diferents tipus de grups.

1.6 Conèixer i saber aplicar les bases conceptuals d'orientació comunitària i les aportacions especifiques del
treball social.

1.7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervencions psicosocials per orientar els responsables
institucionals en l'optimització dels recursos del sistema social sanitari.

2. Conèixer l'organització de l'atenció social sanitària a l'ICS.

2.1 Conèixer els nivells assistencials on es presten els serveis de treball social sanitari.

2.2 Saber identificar les necessitats de coordinació entre els nivells assistencials i interinstitucionals, garantint
el contínuum assistencial i el treball transversal i interdisciplinari.

2.3 Saber identificar i valorar els problemes associats a determinades malalties o risc de malaltia.

3. Conèixer i saber realitzar l'atenció del treball social sanitari a l'ICS.

3.1 Conèixer i saber aplicar la carta de serveis del treball social sanitari a l'ICS.

3.2 Conèixer i saber utilitzar els documents, els registres i el mòdul de valoració social primària de treball
social sanitari a l'ICS.

3.3 Conèixer i saber aplicar les estratègies de prevenció en l'atenció social a partir de la proactivitat recollida
en l'estàndard de qualitat assistencial.

3.4 Saber orientar la persona a seguir els processos sanitaris que requereixi, per mantenir o recuperar la salut.

3.5 Donar suport al seguiment del tractament mèdic, sempre coordinat amb l'equip assistencial.

3.6 Saber fer el procés d'atenció social individual i familiar.

3.7 Saber fer l'atenció al risc social i la disfunció social durant l'edat pediàtrica.

3.8 Saber fer l'atenció al pacient crònic.

3.9 Saber fer l'atenció social en el procés de final de vida i l'atenció al dol.

3.10 Saber fer el treball social sanitari a urgències, emergències i en situacions crítiques en l'àmbit sanitari.

3.11 Saber dissenyar el pla d'intervenció de treball sanitari i valorar les dificultats de relació personals dins de
la vida quotidiana, afavorint el diàleg i la comunicació per facilitar l'orientació, la participació i l'acompanyament
en el procés.

4. Conèixer les desigualtats socials en salut i saber fer el seu abordatge.

4.1 Conèixer les desigualtats socials en salut i el seu abordatge.

4.2 Saber identificar els factors de salut que poden generar problemàtica social i els factors socials que poden
generar problemes de salut.

4.3 Conèixer i saber aplicar els mètodes d'educació sanitària.

4.4 Conèixer i saber fer promoció de la salut i prevenció primària, secundària i terciària.
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4.5 Tenir capacitat per realitzar recerca en l'àmbit de la salut i fer difusió i aportacions a l'àmbit de la salut.

5. Conèixer i saber utilitzar la xarxa de benestar i els recursos de suport.

5.1 Conèixer i saber utilitzar la xarxa de benestar i recursos de suport.

5.2 Donar suport al desenvolupament de xarxes per afrontar les necessitats socials.

6. Perfil competencial.

6.1 Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Comunicació i persuasió.
Capacitat resolutiva i presa de decisions. Gestió d'emocions.

Annex 3

Barems de mèrits

 

Formació

Formació reglada:

Altres titulacions diferents a la utilitzada com a requisit, sempre que tinguin relació directa amb el
contingut del temari corresponent:

Màxim 10
punts

- Llicenciatures, graus o diplomatures addicionals, diferents a la utilitzada com a requisit de participació
a la convocatòria, per als grups A1 i A2 del mateix nivell acadèmic o superior al requerit per la
categoria a la què opta.

2
punts/titulació

- Formació especialitzada, només per a diplomats/ades sanitaris/àries en infermeria (salut mental,
geriatria, treball, cures medicoquirúrgiques, familiar i comunitària, pediatria).

5
punts/titulació

- Màster universitari per als grups A1 i A2. 5
punts/titulació

Formació continuada: Màxim 35
punts

Els continguts dels cursos, tallers, seminaris (presencials i a distància) han d'estar en relació directa
amb el contingut funcional de la categoria corresponent i estar organitzats i/o impartits per:

- L'ICS i qualsevol altre servei de salut, per qualsevol administració pública estatal o autonòmica, per
les universitats incloses les seves fundacions amb objectius docents, per les escoles universitàries,
escoles de salut pública i per centres oficials de formació professional.

- Col·legis professionals, associacions professionals, organitzacions sindicals, organitzacions
empresarials o entitats degudament enregistrades que tinguin entre les seves finalitats la formació,
sempre que aquesta formació estigui acreditada pels sistemes d'acreditació oficials o finançada amb
fons públics.

La formació adreçada al personal de gestió i serveis i la de caràcter transversal amb reconeixement
dels organismes habilitats (RIS) es valora amb independència de l'entitat organitzadora.

Es valora fins a un màxim de 100 hores/curs.

Màxim 30
punts

Amb certificat d'aprofitament 0,02
punts/hora

Sense certificat d'aprofitament 0,01
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punts/hora

Acreditació ACTIC (només puntua el nivell més alt): Màxim 5
punts

Nivell bàsic 1 punt

Nivell mitjà 2 punts

Nivell superior 3 punts

 

Experiència professional Màxim 50
punts

Serveis prestats a l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria a la qual es presenta.

Els serveis prestats en un mateix període de temps només es valoren una vegada.

0,50
punts/mes

 

Coneixement de la llengua catalana Màxim 5
punts

Certificat superior al de nivell de suficiència de llengua catalana de la Direcció General de Política
Lingüística del Departament de Cultura, o el seu equivalent exigit en la categoria convocada.

5 punts

 

Total puntuació màxima 100 punts

Annex 4

Distribució de les places convocades per categoria en torns.

a) Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2).

Torn de places de promoció interna: 178.

Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 9.

Total de places convocades: 187.

b) Diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica.

Torn de places de promoció interna: 55.

Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 2.

Total de places convocades: 57.

c) Diplomat/ada sanitari/ària en fisioteràpia (subgrup A2).

Torn de places de promoció interna: 16.

Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 0.

Total de places convocades: 16.
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d) Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic

(subgrup C1).

Torn de places de promoció interna: 19.

Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 0.

Total de places convocades: 19.

e) Tècnic/a superior de funció administrativa (subgrup A1).

Torn de places de promoció interna: 37.

Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 1.

Total de places convocades: 38.

f) Tècnic/a de gestió de funció administrativa (subgrup A2).

Torn de places de promoció interna: 55.

Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 2.

Total de places convocades: 57.

g) Administratiu/iva (subgrup C1).

Torn de places de promoció interna: 118.

Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 6.

Total de places convocades: 124.

h) Auxiliar administratiu/iva (subgrup C2).

Torn de places de promoció interna: 182.

Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 9.

Total de places convocades: 191.

i) Tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social (subgrup A2).

Torn de places de promoció interna: 24.

Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 1.

Total de places convocades: 25.

(16.355.045)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/2892/2016, de 16 de desembre, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes
definitives de la convocatòria de procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 57 places de la
categoria de caporal/a de l'escala tècnica del cos de Bombers de la Generalitat (núm. de registre de la
convocatòria 83/16).

Per la Resolució INT/2453/2016, de 27 d'octubre (DOGC núm. 7241, de 7.11.2016), es van aprovar i fer
públiques les llistes provisionals de persones participants admeses i excloses i la llista provisional de les
persones exemptes i no exemptes de realitzar la prova de reconeixement mèdic de la convocatòria de procés
selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 57 places de la categoria de caporal/a de l'escala tècnica del
cos de Bombers de la Generalitat.

Exhaurit el termini establert per esmenar els defectes i presentar les reclamacions oportunes, és necessari
aprovar i fer públiques les llistes definitives de persones participants admeses i excloses que han presentat
sol·licitud per participar en la convocatòria i la llista definitiva de les persones exemptes i no exemptes de
realitzar la prova de reconeixement mèdic.

En ús de les competències que atribueix al titular del Departament l'article 17.3 de la Llei 5/1994, de 4 de
maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya; d'acord amb el
que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, i fent ús de les atribucions que m'han estat delegades per la Resolució INT/81/2011, de 18 de
gener (DOGC núm. 5802, de 24.1.2011),

Resolc:

Article 1

Aprovar i fer públiques les llistes definitives de persones participants admeses i excloses, amb indicació dels
motius d'exclusió, i la llista definitiva de persones participants exemptes i no exemptes de la realització de la
prova de reconeixement mèdic, de les que han presentat sol·licitud per participar en la convocatòria de procés
selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 57 places de la categoria de caporal/a de l'escala tècnica del
cos de Bombers de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 83/16).

 

Article 2

Les llistes completes i certificades s'exposen a les adreces següents:

Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat).

Registre del Departament d'Interior, carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.

Registre de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, ctra. de la Universitat
Autònoma, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès.

Registre del Servei Territorial d'Interior a Girona, plaça de Pompeu Fabra, 1, 3r, 17002 Girona.

Registre del Servei Territorial d'Interior a Lleida, carrer de Vallcalent, 1, 25006 Lleida.

Registre del Servei Territorial d'Interior a Tarragona, carrer de Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona.

Registre del Servei Territorial d'Interior a les Terres de l'Ebre, carrer de Lluís Canalda, 2, 3r i 4t, 43500
Tortosa.

Registre del Servei Territorial d'Interior a la Catalunya Central, carrer d'Àngel Guimerà, 14, 08241 Manresa.
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Registre del Servei Territorial d'Interior a l'Alt Pirineu i Aran, passatge de l'Alzina, 3, 25700 la Seu d'Urgell.

També es pot obtenir informació sobre les llistes mitjançant el telèfon 012, d'atenció ciutadana, i mitjançant la
pàgina web del Departament d'Interior a l'adreça següent:
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/bombers/Caporal_8316/. No obstant
això, l'única informació vàlida, a efectes de còmput de terminis, serà l'exposada als llocs oficials, especificats
anteriorment.

Article 3

L'ordre d'actuació de les persones aspirants s'iniciarà per la persona el primer cognom de la qual comenci per
la lletra "S", de conformitat amb la Resolució GAH/258/2016, d'1 de febrer, per la qual es dóna publicitat al
resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius
de l'any 2016 (DOGC núm. 7054, de 8.2.2016).

Article 4

La primera prova (coneixements), establerta a la base 6.1.1 de la convocatòria d'aquest procés selectiu,
efectuada per la Resolució INT/2090/2016, de 6 de setembre, es realitzarà a l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya (ISPC), ctra. C-17 (Barcelona-Ripoll), km 13,5, 08100 Mollet del Vallès, el dissabte 28 de gener de
2017, d'acord amb la convocatòria següent:

Primer exercici (qüestionari):

Hora de la convocatòria: 9.00 h.

Hora d'inici: 9.15 h.

Segon exercici (cas pràctic):

Hora de la convocatòria: 11.30 h.

Hora d'inici: 11.45 h.

Per accedir a les aules i realitzar els dos exercicis d'aquesta prova, les persones aspirants hauran d'acreditar
prèviament la seva identitat amb l'original del seu document nacional d'identitat, permís de conduir o
passaport.

Per a la realització dels exercicis de la prova, les persones aspirants hauran d'anar proveïdes d'un bolígraf de
tinta de color negre i un corrector líquid de color blanc.

 

Article 5

La publicació d'aquesta Resolució i l'exposició de les llistes als taulers d'anuncis en els llocs que s'indiquen a
l'article 2 d'aquesta Resolució substitueixen la notificació a les persones interessades, de conformitat amb el
que estableix l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el secretari general del Departament d'Interior en el
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu,
en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, o el corresponent al lloc del seu domicili, d'acord amb el que disposen els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 16 de desembre de 2016

 

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Cèsar Puig i Casañas

Secretari general

 

(16.355.050)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/2893/2016, de 16 de desembre, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes
definitives de la convocatòria de procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 22 places de la
categoria de sergent/a de l'escala tècnica del cos de Bombers de la Generalitat (núm. de registre de la
convocatòria 84/16).

Per la Resolució INT/2583/2016, de 14 de novembre (DOGC núm. 7251, de 21.11.2016), es van aprovar i fer
públiques les llistes provisionals de persones participants admeses i excloses i la llista provisional de les
persones exemptes i no exemptes de realitzar la prova de reconeixement mèdic de la convocatòria de procés
selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 22 places de la categoria de sergent/a de l'escala tècnica del
cos de Bombers de la Generalitat.

Exhaurit el termini establert per esmenar els defectes i presentar les reclamacions oportunes, és necessari
aprovar i fer públiques les llistes definitives de persones participants admeses i excloses que han presentat
sol·licitud per participar en la convocatòria i la llista definitiva de les persones exemptes i no exemptes de
realitzar la prova de reconeixement mèdic.

En ús de les competències que atribueix al titular del Departament l'article 17.3 de la Llei 5/1994, de 4 de
maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya; d'acord amb el
que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, i fent ús de les atribucions que m'han estat delegades per la Resolució INT/81/2011, de 18 de
gener (DOGC núm. 5802, de 24.1.2011),

 

Resolc:

 

Article 1

Aprovar i fer públiques les llistes definitives de persones participants admeses i excloses, amb indicació dels
motius d'exclusió, i la llista definitiva de persones participants exemptes i no exemptes de la realització de la
prova de reconeixement mèdic, de les que han presentat sol·licitud per participar en la convocatòria de procés
selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 22 places de la categoria de sergent/a de l'escala tècnica del
cos de Bombers de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 84/16).

 

Article 2

Les llistes completes i certificades s'exposen a les adreces següents:

Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat).

Registre del Departament d'Interior, carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.

Registre de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, ctra. de la Universitat
Autònoma, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès.

Registre del Servei Territorial d'Interior a Girona, plaça de Pompeu Fabra, 1, 3r, 17002 Girona.

Registre del Servei Territorial d'Interior a Lleida, carrer de Vallcalent, 1, 25006 Lleida.

Registre del Servei Territorial d'Interior a Tarragona, carrer de Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona.

Registre del Servei Territorial d'Interior a les Terres de l'Ebre, carrer de Lluís Canalda, 2, 3r i 4t, 43500
Tortosa.

Registre del Servei Territorial d'Interior a la Catalunya Central, carrer d'Àngel Guimerà, 14, 08241 Manresa.
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Registre del Servei Territorial d'Interior a l'Alt Pirineu i Aran, passatge de l'Alzina, 3, 25700 la Seu d'Urgell.

També es pot obtenir informació sobre les llistes mitjançant el telèfon 012, d'atenció ciutadana, i mitjançant la
pàgina web del Departament d'Interior a l'adreça següent:
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/bombers/Sergent_8416/ No obstant això,
l'única informació vàlida, a efectes de còmput de terminis, serà l'exposada als llocs oficials, especificats
anteriorment.

 

Article 3

L'ordre d'actuació de les persones aspirants s'iniciarà per la persona el primer cognom de la qual comenci per
la lletra "S", de conformitat amb la Resolució GAH/258/2016, d'1 de febrer, per la qual es dóna publicitat al
resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius
de l'any 2016 (DOGC núm. 7054, de 8.2.2016).

 

Article 4

La primera prova (coneixements), establerta a la base 6.1.1 de la convocatòria d'aquest procés selectiu,
efectuada per la Resolució INT/2091/2016, de 6 de setembre, es realitzarà a Institut de Seguretat Pública de
Catalunya (ISPC), ctra. C-17 (Barcelona-Ripoll), km 13,5, 08100 Mollet del Vallès, el dissabte 28 de gener de
2017, d'acord amb la convocatòria següent:

Primer exercici (qüestionari):

Hora de la convocatòria: 15.00 h.

Hora d'inici: 15.15 h.

Segon exercici (cas pràctic):

Hora de la convocatòria: 17.30 h.

Hora d'inici: 17.45 h.

Per accedir a les aules i realitzar els dos exercicis d'aquesta prova, les persones aspirants hauran d'acreditar
prèviament la seva identitat amb l'original del seu document nacional d'identitat, permís de conduir o
passaport.

Per a la realització dels exercicis de la prova, les persones aspirants hauran d'anar proveïdes d'un bolígraf de
tinta de color negre i un corrector líquid de color blanc.

 

Article 5

La publicació d'aquesta Resolució i l'exposició de les llistes als taulers d'anuncis en els llocs que s'indiquen a
l'article 2 d'aquesta Resolució substitueixen la notificació a les persones interessades, de conformitat amb el
que estableix l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el secretari general del Departament d'Interior en el
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu,
en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, o el corresponent al lloc del seu domicili, d'acord amb el que disposen els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 16 de desembre de 2016

 

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Cèsar Puig i Casañas

Secretari general

 

(16.355.049)
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CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ 2179/2016, de 16 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l’ampliació de l’oferta pública
d’ocupació de personal docent i investigador amb caràcter permanent de la Universitat Politècnica de
Catalunya per a l’any 2016.

Fets i fonaments de dret

I.- L'article 70 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en el seu text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 5 d'octubre, estableix que les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que
s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l'oferta d'ocupació
pública. Aquesta oferta que ha d'aprovar anualment els òrgans de govern de les administracions públiques, s'ha
de publicar al diari oficial corresponent i pot contenir mesures derivades de la planificació de recursos humans.

II.- L'article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, en el
que estableix una taxa de reposició d'un 100% en el cas de les places de cossos docents universitaris,
reservant d'aquestes darreres un 15% a la contractació com a personal laboral fix de personal investigador
doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 i d'un 50% en el cas de les
places de personal docent i investigador laboral.

III.- Per acord del Consell de Govern 63/2016, de 29 de març es va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació de
Personal Docent i Investigador amb caràcter permanent per a l'any 2016 d'acord amb les següents xifres: la
diferència entre baixes i altes per reingrés produïdes durant el 2015 eren de 30 efectius en els cossos docents
universitaris i de 5 efectius en el cas del personal docent i investigador contractat. En el corresponent tràmit
d'aprovació, la Direcció General d'Universitats va corregir els criteris i, finalment, les xifres resten en 28
efectius dels cossos docents universitaris i de 3 efectius del personal docent i investigador contractat fix.

IV.- Finalitzat el procés d'integració de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
(EUETIB) a la nostra universitat, s'han de computar la baixa de 9 efectius produïts al Consorci Escola Industrial
de Barcelona (CEIB) de personal docent i investigador durant el 2015.

V.- En concordança amb l'exposat, la taxa de reposició que correspon a la universitat per aquest 2016 és de
34 places de nou ingrés: 28 places corresponent al 100% de les places de cossos docents universitaris (4 de
les quals s'han de reservar per a la contractació com personal laboral fix de personal investigador doctor que
hagi finalitzat el Programa Ramon i Cajal i hagi obtingut el certificat I3), 1,5 places corresponents al 50% de
les places de PDI laboral fix i 4,5 places corresponents al 50% de les places de PDI laboral fix de l'EUETIB.

VI.- Atès que a l'acord 63/2016 del Consell de Govern només va incloure en l'Oferta Pública d'Ocupació 16
places de professorat agregat (dues d'elles reservades a investigadors Ramon y Cajal). Resta per tant, dins
dels límits de la taxa de reposició per a aquest 2016, una capacitat addicional de 18 places.

VII.- D'acord amb l'autorització de la Direcció General d'Universitats de Catalunya.

VIII.- Per Acord de Consell de govern núm. 159/2016, de 4 de novembre, s'aprova l'ampliació de l'Oferta
Pública d'Ocupació del personal docent i investigador amb caràcter permanent de la Universitat Politècnica de
Catalunya per a l'any 2016.

IX.- En exercici de les competències que m'atorguen l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d'Universitats i l'article 68 dels vigents Estatuts de la UPC,

 

RESOLC:

 

Primer i únic.- Donar publicitat a l'ampliació de l'Oferta Pública d'Ocupació de personal docent i investigador
amb caràcter permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya per a l'any 2016 amb 8 places de
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professorat del cos de Catedràtic/Catedràtica d'Universitat i 10 places de la categoria laboral de professorat
Agregat (8 places sense reserva i 2 places reservades a investigadors Ramón y Cajal que hagin obtingut el
certificat I3).

 

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar recurs
contenciós-administratiu davant els jutjats d'aquest ordre jurisdiccional de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà que es publiqui,  sense perjudici de la possibilitat d'interposar potestativament
un recurs de reposició davant l'òrgan que l' ha dictada en el termini d'un mes a partir de l' endemà de la
publicació. En aquest cas, no es pot interposar cap recurs contenciós administratiu fins que no es resolgui
expressament el recurs interposat o se n'hagi produït la desestimació presumpta.

 

Barcelona, 16 de desembre de 2016

 

Enric Fossas Colet

Rector

 

(16.351.075)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

RESOLUCIÓ VEH/2868/2016, de 14 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'acceptació de la cessió
d’ús temporal d’un vehicle de baixes emissions.

En compliment del que disposen l'article 12.3 del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel del Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, i el punt 5 de la Resolució de 14 de
novembre, d'acceptació de la cessió d'ús temporal d'un vehicle de baixes emissions a favor del Departament de
la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda,

 

Resolc:

 

Que es doni publicitat a l'acceptació de la cessió d'ús temporal d'un vehicle de baixes emissions modelo
MONDEO VIGNALE SEDAN VIGNALE HEV 2.0 HÍBRIDO 103KW (187CV) Euro VI Aut. 6v., cedit per l'empresa
FORD España, SL, que es va formalitzar mitjançant el Conveni entre el Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i l'empresa Ford España, SL per a la cessió d'ús temporal
de baixes emissions signat el 29.11.2016.

 

Barcelona, 14 de desembre de 2016

 

Natàlia Garriga Ibáñez

Directora de Serveis

 

(16.351.018)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE

ANUNCI de notificació en procediments del Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció Barcelona.

El Jurat d'Expropiació de Catalunya, Secció Barcelona, ha emès diversos actes en les tramitacions dels
expedients que més avall es relacionen, les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Anunci. Intentades les
notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme.

Consegüentment, d'acord amb el que preveuen els articles 58 i concordants de la Llei 26/2010, de 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686 de
05.08.2010); articles 44, 45 i 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu de les
administracions públiques, es comunica que, per tal que les persones interessades puguin tenir coneixement
del contingut íntegre dels actes administratius que s'hi esmenten, i puguin -si s'escau- formular-hi al·legacions
o interposar recurs, poden comparèixer a les dependències del Jurat d'Expropiació de Catalunya, carrer
Rivadeneyra, 6, 2a. planta, de Barcelona, dins el termini de 10 dies hàbils comptat des de l'endemà de la
publicació d'aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 30 de novembre de 2016

 

Josep Enric Rebés i Solé

President del Jurat d'Expropiació de Catalunya, Secció Barcelona

 

 

Annex

 

Expedient: 13141-15

Persones interessades: Sílvia Martín Diego

Actes administratius que es notifiquen: comunicació de l'acord del Jurat que resol el requeriment previ
interposat per l'Ajuntament de Barcelona contra l'acord del preu just.

 

Expedient: 14001-16

Persones interessades: Jorge Ruiz Rodríguez

Actes administratius que es notifiquen: comunicació del requeriment previ interposat per l'Ajuntament de
Barcelona contra l'acord del preu just i dret de presentació d'al·legacions dins el termini de deu dies hàbils.

 

Expedient: 14015-16

Persones interessades: CULTIUS MASARNAU SCP.

Actes administratius que es notifiquen: comunicació de l'acord del Jurat que resol el recurs de reposició contra
l'acord del preu just.

 

Expedient: 14055-16
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Persones interessades: Maria Isabel Pibrall Ribera

Actes administratius que es notifiquen: comunicació d'obertura de l'expedient per a la determinació del preu
just.

 

Expedient: 14084-16

Persones interessades: KELNA, S.L. i SGA885, S.L.

Actes administratius que es notifiquen: comunicació d'obertura de l'expedient per a la determinació del preu
just.

 

(16.349.081)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2869/2016, de 5 de desembre, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental B2CS130453 de l’empresa Henkel Ibérica Operations, SL (sociedad unipersonal),
d’una activitat de fabricació de sabons, detergents, altres productes de neteja, abrillantadors, productes de
matèries plàstiques, productes químics, coles i adhesius, al terme municipal de Montornès del Vallès (exp.
B2ACNS160422).

Dades de l'expedient.

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.

Data de registre OGAU: 28 de juliol de 2016.

Núm. d'expedient: B2ACNS160422.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Annex: I.2.A.

Apartat: 12.1.

Descripció de l'activitat: activitats i instal·lacions afectades per la legislació d'accidents greus (incloses les
instal·lacions d'emmagatzematge de productes petrolífers, amb una capacitat superior a 100.000 tones i les
instal·lacions per a l'emmagatzematge de productes petroquímics o químics amb una capacitat superior a
200.000 tones).

Annex: II.

Apartat: 5.12.a.

Descripció de l'activitat: fabricació de sabons, detergents i altres productes de neteja i abrillantament.

Annex: II.

Apartat: 5.20.

Descripció de l'activitat: fabricació/preparació d'altres productes químics no incloses a l'annex I.

Municipi: Montornès del Vallès.

Coordenades ED50UTM31N: X = 438.687 ; Y = 4.600.199.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a
l'annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

--1 Considerar no substancial la modificació comunicada per l'empresa Henkel Ibérica Operations, SL (sociedad
unipersonal), que consisteix en una nova línia de producció (projecte ATA), adequació de les substàncies
implicades en aquest nou projecte ATA en la classificació Seveso d'acord al Reial decret 840/2015 i
actualització dels focus emissors de contaminants a l'atmosfera i incorporar-la a l'autorització ambiental
integrada de data 17 de juliol de 2014 de què disposa l'establiment.

Els antecedents, l'avaluació ambiental de la modificació, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i el
règim de controls són els que estableix la Proposta de resolució annexa.
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--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada
Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat
www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i
control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

 

Barcelona, 5 de desembre de 2016

 

P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

 

(16.351.036)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2870/2016, de 5 de desembre, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental BA20110099 a l’empresa Praxair España, SLU, per a l’activitat de fabricació de
gasos situada al terme municipal de Castellbisbal (exp. B2ACNS160306).

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.

Data de registre OGAU: 2 de juny de 2016.

Núm. d'expedient: B2ACNS160306.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Annex: I.2.

Apartat: 12.1.

Descripció de l'activitat: activitats i instal·lacions afectades per la legislació d'accidents greus (incloses les
instal·lacions per a l'emmagatzematge de productes petrolífers, amb una capacitat superior a 100.000 tones i
les instal·lacions per a l'emmagatzematge de productes petroquímics o químics amb una capacitat superior a
200.000 tones).

Municipi: Castellbisbal.

Coordenades: X = 415731; Y = 4589098.

 

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a
l'annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

--1 Considerar no substancial la modificació comunicada per l'empresa Praxair España, SLU, que consisteix en
la instal·lació d'una planta d'emmagatzematge i gasificació de gas natural liquat i canvi de combustible de gas
propà a gas natural i incorporar-la a l'autorització ambiental integrada de data 23 de gener de 2013 de què
disposa l'establiment.

Els antecedents, l'avaluació ambiental de la modificació, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i el
règim de controls són els que estableix la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada
Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat
www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i
control d'activitats > Autoritzacions ambientals.
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Barcelona, 5 de desembre de 2016

 

P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

 

(16.351.035)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2871/2016, de 5 de desembre, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental BA20100067 atorgada a l’empresa Viñals Soler, SL, per a l’activitat d’escorxador i
sala de desfer per a boví i oví situada al terme municipal d’Argentona (exp. B1CNS160214).

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.

Data de registre OGAU: 21 d'abril de 2016.

Núm. d'expedient: B1CNS160214.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Annex: I.1.

Apartat: 7.1.

Descripció de l'activitat: escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 50 t/d.

Epígraf DEI: 9.1.a.

Núm. d'establiment DEI: 959.

Municipi: Argentona.

Coordenades ETRS89UTM31N: X = 451627;Y = 4598091.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a
l'annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

--1 Considerar no substancial la modificació comunicada per l'empresa Viñals Soler, SL, que consisteix en un
increment de la generació de residus no especials i l'ampliació d'una nova sala de neteja i congelació i
incorporar-la a l'autorització ambiental de data 2 de setembre de 2010 de què disposa l'establiment.

Els antecedents, l'avaluació ambiental de la modificació, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les
actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada
Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat
www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i
control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

 

Barcelona, 5 de desembre de 2016
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P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

 

(16.351.037)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2872/2016, de 5 de desembre, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental BA20060092 atorgada a l’empresa Agropecuària Collell, SL, per a l’activitat
ramadera Mas Caramatxel situada al terme municipal de Gurb (exp. B1CNS160274).

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.

Data de registre OGAU: 19 de maig de 2016.

Núm. d'expedient: B1CNS160274.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Annex: I.1.

Apartat: 11.1.c.i.

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de truges reproductores amb un
nombre de places superior a 750.

Epígraf DEI: 9.3.c.

Núm. d'establiment DEI: 10133.

Municipi: Gurb.

Coordenades ETRS89UTM31N: X = 439.715 Y = 4.648.142.

Marca Oficial: 352 GS.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a
l'annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

--1 Considerar no substancial la modificació comunicada per l'empresa Agropecuària Collell, SL, per a l'activitat
ramadera Mas Caramatxel, a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) a través del portal digital Tràmits
Gencat, que consisteix en un canvi del tipus de pinso amb reducció del 40% del nitrogen generat en
l'alimentació del porcí d'engreix, del 27% en les truges reproductores amb garrins fins a 6 kg i del 12% en els
garrins deslletats (6-20kg), sense modificar la capacitat de bestiar de l'explotació porcina de producció i bovina
d'engreix, i incorporar-la a l'autorització ambiental de data 6 de novembre de 2007, de què disposa
l'establiment.

Els antecedents, l'avaluació ambiental de la modificació, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les
actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada
Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
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Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat
www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i producció sostenible >
Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

 

Barcelona, 5 de desembre de 2016

 

P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

 

(16.351.040)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2873/2016, de 5 de desembre, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental BAAD070025 atorgada a l’empresa Anodicolor, SLU, per a l’activitat de revestiment
de metalls i materials plàstics situada al terme municipal de Sant Andreu de la Barca (exp. B1CNS160100).

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.

Data de registre OGAU: 1 de març de 2016.

Núm. d'expedient: B1CNS160100.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Annex: I.1.

Apartat: 3.21.

Descripció de l'activitat: instal·lacions per al tractament de superfície de metalls i materials plàstics mitjançant
un procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes o de les línies completes destinades al
tractament utilitzat és superior a 30 metres cúbics (m3).

Epígraf DEI: 2.6.

Núm. d'establiment DEI: 1102.

Municipi: Sant Andreu de la Barca.

Coordenades ETRS89UTM31N: X = 412589;Y = 4589969.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a
l'annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

--1 Considerar no substancial la modificació comunicada per l'empresa Anodicolor, SLU, que consisteix en la
regularització de la generació de residus i l'actualització dels punts d'abocament de les aigües residuals i
incorporar-la a l'autorització ambiental de data 5 d'octubre de 2007 de què disposa l'establiment.

Els antecedents, l'avaluació ambiental de la modificació, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les
actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada
Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat
www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i
control d'activitats > Autoritzacions ambientals.
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Barcelona, 5 de desembre de 2016

 

P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

 

(16.351.038)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.20162/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16351038-2016



ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2874/2016, de 5 de desembre, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental BA20090112 atorgada a l’empresa Casas - Puigllong, SL, per a l’activitat ramadera
Granja Puigllong situada al terme municipal de Gurb (exp. B1CNS160117).

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.

Data de registre OGAU: 8 de març de 2016.

Núm. d'expedient: B1CNS160117.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Annex: I.1.

Apartat: 11.1.b.ii.

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcs d'engreix (de més de
20 kg) amb un nombre de places superior a 2.500.

Epígraf DEI: 9.3.b.

Núm. d'establiment DEI: 2147.

Municipi: Gurb.

Coordenades ETRS89UTM31N: X = 437.774 Y = 4.647.625.

Marca Oficial: 352 DG.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a
l'annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

--1 Considerar no substancial la modificació comunicada per l'empresa Casas - Puigllong, SL, per a l'activitat
ramadera Granja Puigllong, a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) a través del portal digital Tràmits
Gencat, que consisteix a modificar el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes PC047 atesa la finalització del
contracte amb la planta de tractament de purins DDP Voltregà i canvi del tipus de pinso subministrat amb
reducció del nitrogen generat del 40%, i incorporar-la a l'autorització ambiental de data 6 de febrer de 2012,
de què disposa l'establiment.

Els antecedents, l'avaluació ambiental de la modificació, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les
actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada
Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat
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www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i producció sostenible >
Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

 

Barcelona, 5 de desembre de 2016

 

P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

 

(16.351.041)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ANUNCI de notificació en procediment relatiu a la resolució d’incoació i el plec de càrrecs de l’expedient
sancionador 10/16.

El cap del Servei Territorial de Carreteres de Lleida ha dictat una resolució d'incoació en l'expedient
sancionador, les dades del qual figuren a l'annex d'aquest anunci, ja que no s'ha pogut efectuar la seva
notificació.

En conseqüència, d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 58.4 i 58.5
de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions
públiques de Catalunya, es comunica a la part interessada que, per tal que pugui tenir coneixement del
contingut íntegre de la resolució esmentada, pot comparèixer a les dependències del Servei Territorial de
Carreteres de Lleida (Rambla d'Aragó, 4, 25002 Lleida) dins del termini de 10 dies comptats des de l'endemà
de la publicació d'aquest anunci, a fi i efecte de consultar l'expedient i/o promoure la recusació de les persones
nomenades o bé formular al·legacions al plec de càrrecs, sens perjudici que pugui utilitzar qualsevol altre
recurs dels que preveu la legislació vigent.

 

Lleida, 13 de desembre de 2016

 

Jordi Benet i Llobera

Cap del Servei Territorial de Carreteres

 

 

ANNEX

 

Exp.: Sancionador 10/16

Interessat: KEIKEN DISTRIBUCIONS SL

Acte administratiu que es notifica: resolució d'incoació i plec de càrrecs d'un expedient sancionador.

Recurs que es pot interposar: Recusació contra les persones nomenades i/o al·legacions al plec de càrrecs en
el termini màxim de 10 dies a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

(16.349.089)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte de subministrament (exp. PTOP-2016-485).

--1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament de Territori i Sostenibilitat.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Subministraments.

c) Adreça: av. Josep Tarradellas, 2-4-6, 08029 Barcelona.

d) Telèfons 93.495.81.75, 93.495.81.93.

e) Fax 93.495.80.01.

f) Correu electrònic: contractacio.tes@gencat.cat.

g) Adreça d'internet del perfil del contractant:

http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tes

h) Número d'expedient: PTOP-2016-485.

 

--2 Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: subministrament.

b) Descripció de l'objecte: fabricació, personalització, custòdia i entrega de targetes del Sistema Digital de
Control de Transports per Carretera (tacògraf digital) durant el període de gener a desembre de 2016.

c) Nomenclatura de classificació estadística de productes per activitats (CPA): codi 26.12.3.

d) Nomenclatura de vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea: codi 31710000-6.

 

--3 Tramitació i procediment d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: negociat sense publicitat.

 

--4 Valor estimat del contracte: 330.539,50 euros.

 

--5 Pressupost base de licitació: Import net: 330.539,50 euros. IVA: 21%. Import total: 399.952,80 euros.

 

--6 Formalització

a) Data d'adjudicació: 10 d'octubre de 2016.

b) Data de formalització: 16 de novembre de 2016.

c) Contractista: FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE- REAL CASA DE LA MONEDA (FNMT-RCM).

d) Nacionalitat: espanyola.
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e) Import d'adjudicació: import net: 330.539,50 euros. IVA: 21%. import total: 399.952,80 euros.

 

Barcelona, 14 de desembre de 2016

 

Rosa Prió i Miravet

Subdirectora general de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior

 

(16.351.079)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. PTOP-2016-793).

-1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament de Territori i Sostenibilitat.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Subministraments.

c) Adreça: av. Josep Tarradellas, 2-4-6, 08029 Barcelona.

d) Telèfons 93.495.81.75, 93.495.81.93.

e) Fax 93.495.80.01.

f) Correu electrònic: contractacio.tes@gencat.cat.

g) Adreça d'internet del perfil del contractant:

http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tes

h) Número d'expedient: PTOP-2016-793.

 

-2 Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: serveis.

b) Descripció de l'objecte: disposició de mitjans i de suport logístic per a la realització de les proves de
consellers de seguretat i les de competència professional de transportistes i activitats auxiliars i
complementàries de les convocatòries de maig i novembre de 2017, així com les proves per a l'obtenció del
certificat d'aptitud professional (CAP) a realitzar els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre
de 2017.

c) Nomenclatura de vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea: codi 75121000-0.

d) Lloc d'execució: Catalunya.

e) Termini d'execució: des de l'1 de gener de 2017 i fins el 31 de desembre de 2017.

f) Admissió de pròrrogues: es preveu una possible pròrroga de 12 mesos.

 

-3 Tramitació i procediment d'adjudicació

a) Tramitació: anticipada.

b) Procediment: obert.

c) Criteris d'adjudicació: els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats a la clàusula onzena del
Plec de clàusules administratives particulars i són els següents:

1. Criteris avaluables mitjançant fórmules: 50 punts, que es desglossen de la forma següent:

1.1. Proposta econòmica: 50 punts.

 

--4 Valor estimat del contracte: 191.104,00 euros.
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-5 Pressupost base de licitació: Import net: 95.552,00 euros. IVA: 21%. Import total: 115.617,92 euros.

 

-6 Garanties exigibles:

a) Garantia provisional: no se n'exigeix.

b) Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

 

-7 Requisits específics del contractista

a) Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència econòmica i tècnica: no se
n'exigeix.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: els documents necessaris per acreditar la
solvència econòmica i financera són els enunciats a l'article 75.1.a) del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. El licitador ha d'acreditar un
volum anual de negoci global de l'empresa licitadora referit a l'any de major volum dels darrers tres anys per
un import mínim de 200.000,00 euros.

L'acreditació d'aquest import s'ha de fer mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, si l'empresa està inscrita en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el
qual estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d'acreditar el volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Els documents necessaris per acreditar la solvència tècnica o professional són els enunciats a l'article 78.1.a)
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre. El licitador ha de presentar relació dels principals serveis realitzats durant els darrers cinc anys que
inclogui: import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs esmentats han d'estar relacionats
amb la temàtica a què fa referència el Plec de Prescripcions Tècniques. L'import anual que l'empresa ha
d'acreditar com executat durant l'any de major execució dels últims cinc anys, en treballs d'igual o similar
naturalesa que els de l'objecte del contracte, és el del valor estimat del contracte o del lot a què es presenti o
de la seva anualitat mitjana si és inferior al valor estimat del contracte o del lot.

Els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent.
Quan el destinatari és una entitat del sector públic o quan el destinatari és un subjecte privat s'ha d'acreditar
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de
l'empresari.

c) Altres requisits específics: no se n'exigeixen.

d) Contractes reservats: no.

 

-8 Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Servei de Contractació i Subministraments.

b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 2-4-6, 1a planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08029.

d) Telèfons: 93.495.81.75, 93.495.81.93.

e) Fax: 93.495.80.01.

f) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

g) Perfil del contractant:

http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tes

h) Correu electrònic: contractacio.tes@gencat.cat.

 

-9 Presentació d'ofertes o de les sol·licituds de participació
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a) Data límit de presentació: fins a les 13 hores del dia 9 de gener de 2017.

b) Documentació a presentar: la que requereix el Plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Servei de Contractació i Subministraments, av. Josep Tarradellas, 2-4-6, 1a planta.
08029 Barcelona.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos, comptats des de la data
d'obertura de les proposicions.

e) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives dels licitadors respecte de les condicions o dels
termes d'execució de l'objecte del contracte.

 

-10 Obertura de les ofertes econòmiques

a) Entitat: Secretaria General del Departament de Territori i Sostenibilitat.

b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 2-4-6.

c) Localitat: 08029 Barcelona.

d) Data: el dia 12 de gener de 2017.

e) Hora: a les 10 hores.

 

-11 Altres informacions

Només seran admeses les proposicions que vagin acompanyades del certificat d'entrada corresponent d'un
registre oficial de l'Administració pública on es faci constar l'hora i la data d'entrada en el registre, que en cap
cas pot ser posterior a les 13 hores 00 minuts 00 segons de la data límit de presentació de proposicions.

Les proposicions també es poden trametre per correu dins el termini d'admissió. En aquest cas, cal justificar la
data d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus com a màxim a les 13 hores 00 minuts 00 segons del
mateix dia i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax, telegrama o per correu
electrònic a l'adreça contractacio.tes@gencat.cat com a màxim a les 23 hores 59 minuts del mateix dia.

 

-12 Despeses d'anuncis: les despeses de publicitat d'aquest Anunci són a càrrec de l'adjudicatari.

 

-13 Per obtenir més informació sobre les condicions d'execució del contracte, es pot consultar el perfil del
contractant.

 

Barcelona, 15 de desembre de 2016

 

Agustí París i Roig

Director de Serveis

 

(16.354.087)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. PTOP-2016-900).

-1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament de Territori i Sostenibilitat.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Subministraments.

c) Adreça: av. Josep Tarradellas, 2-4-6, 08029 Barcelona.

d) Telèfons 93.495.81.75, 93.495.81.93.

e) Fax 93.495.80.01.

f) Correu electrònic: contractacio.tes@gencat.cat.

g) Adreça d'internet del perfil del contractant:

http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tes

h) Número d'expedient: PTOP-2016-900.

-2 Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: serveis.

b) Descripció de l'objecte: realització d'auditories a les entitats col·laboradores del Departament de Territori i
Sostenibilitat per l'any 2017.

c) Nomenclatura de vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea: codi 90714200-7.

d) Divisió en lots:

Lot 1: Auditories de camp i d'intervenció per a les entitats de l'àmbit sectorial prevenció i control ambiental
d'activitats [PCAA] per als camps d'actuació d'activitats industrials i energètiques; gestió de residus; i serveis
(estacions de servei) i per a les entitats de l'àmbit sectorial caracterització de residus i lixiviats [EC-RES] per al
camp d'actuació control de la gestió de residus.

Lot 2: Auditories de camp i d'intervenció per a les entitats de l'àmbit sectorial prevenció i control ambiental
d'activitats [PCAA] per al camp d'actuació ramaderes.

Lot 3: Auditories de camp i d'intervenció per a les entitats de l'àmbit sectorial prevenció i control ambiental
d'activitats [PCAA] per als camps d'actuació d'activitats serveis (excepte estacions de servei); i per a les
entitats de l'àmbit sectorial prevenció de la contaminació acústica [PCA].

e) Lloc d'execució: Catalunya.

f) Termini d'execució: 12 mesos des de la signatura del contracte.

g) Admissió de pròrrogues: se'n preveu una de 12 mesos.

 

-3 Tramitació i procediment d'adjudicació

a) Tramitació: anticipada.

b) Procediment: obert.

c) Criteris d'adjudicació: els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats a la clàusula onzena del
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Plec de clàusules administratives particulars i són els següents:

1. Oferta econòmica: 50 punts.

2. Oferta tècnica: 50 punts, que es desglossen de la forma següent:

2.1. Metodologia de treball: 48 punts.

2.2. Millores addicionals a l'execució del contracte: 2 punts.

-4 Valor estimat del contracte: 174.135,00 euros.

-5 Pressupost base de licitació: Import net: 87.067,50 euros. IVA: 21%. Import total: 105.351,68 euros.
Desglossament per lots:

Lot 1: Import net: 49.937,50 euros. IVA: 21%. Import total: 60.424,38 euros.

Lot 2: Import net: 11.280,00 euros. IVA: 21%. Import total: 13.648,80 euros.

Lot 3: Import net: 25.850,00 euros. IVA: 21%. Import total: 31.278,50 euros.

-6 Garanties exigibles:

a) Garantia provisional: no se n'exigeix.

b) Garantia definitiva: 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.

-7 Requisits específics del contractista

a) Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència econòmica i tècnica: no s'exigeix.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: els documents necessaris per acreditar la
solvència econòmica i financera són els enunciats a l'article 75.1.a) del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. El licitador ha d'acreditar un
volum anual de negoci de l'empresa licitadora referit a l'any de major volum de negoci dels darrers tres anys
per un import mínim de 100.000,00 euros per al Lot 1 i de 50.000,00 euros per al Lot 3.

En cas de licitar per un contracte, un sol lot o varis lots quan el seu valor estimat no excedeixi els 35.000 euros
no s´han d'acreditar els requisits de solvència econòmica.

En cas de presentar-se a més d'un lot, l'import anual que l'empresa licitadora ha d'acreditar és la suma dels
imports mínims de solvència econòmica exigida per cada lot pel qual liciti. En cas que la xifra total resultant de
la suma dels lots als quals es liciti no excedeixi dels 35.000 euros, l'empresa licitadora no ha d'acreditar els
requisits de solvència econòmica.

L'acreditació d'aquest import s'ha de fer mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, si l'empresa està inscrita en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el
qual estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d'acreditar el volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Els documents necessaris per acreditar la solvència tècnica o professional són els enunciats a l'article 78.1.a) i
e) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre. El licitador ha de presentar relació dels principals serveis realitzats durant els darrers cinc anys que
inclogui: import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs esmentats han d'estar relacionats
amb la temàtica a què fa referència el Plec de Prescripcions Tècniques. L'import anual que l'empresa ha
d'acreditar com executat durant l'any de major execució dels últims cinc anys, en treballs d'igual o similar
naturalesa que els de l'objecte del contracte, és el del valor estimat del contracte o del lot a què es presenti o
de la seva anualitat mitjana si és inferior al valor estimat del contracte o del lot.

En cas de licitar per un contracte, un sol lot o varis lots quan el seu valor estimat no excedeixi els 35.000 euros
queda eximit d'acreditar els requisits de solvència tècnica.

En cas de presentar-se a més d'un lot, l'import anual que l'empresa ha d'acreditar com executat durant l'any
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de major execució dels últims cinc anys, en treballs d'igual o similar naturalesa que els de l'objecte dels lots a
què es vulgui presentar, és la suma dels valors estimats dels lots a què es presenti o de la seva anualitat
mitjana si és inferior al valor estimat dels lots. En cas que la xifra total resultant de la suma dels lots als quals
es liciti no excedeixi dels 35.000 euros, l'empresa licitadora no ha d'acreditar els requisits de solvència tècnica.

Els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent.
Quan el destinatari és una entitat del sector públic o quan el destinatari és un subjecte privat s'ha d'acreditar
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de
l'empresari.

Article 78.e) del TRLCSP: aportació de les titulacions acadèmiques i professionals dels membres de l'equip
encarregat d'executar el contracte, hi haurà d'haver perfils professionals amb coneixements acreditats de les
disciplines següents:

La formació i experiència mínima del personal tècnic per poder licitar en funció del lot és:

 

Formació i experiència Lots

Titulació acadèmica de segon cicle, de caire tècnic, científic o equivalent
3

 

Titulació acadèmica en geologia i/o enginyeria de mines o equivalent 1

Titulació acadèmica en enginyeria agrònoma o equivalent 2

Formació en legislació ambiental (gestió de residus, aigües residuals, acústica, contaminació lumínica) 1 i 3

Formació en legislació ambiental (emissions atmosfèriques) 1

Formació en prevenció de la contaminació acústica 3

Experiència en la realització d'un mínim de 5 auditories i/o controls ambientals i/o projectes ambientals
equivalents als lots als quals es licita, realitzats en 
els darrers dos anys.

1, 2,
3

Per acreditar les titulacions i el coneixements anteriors de l'equip de treball proposat per a cada lot, s'haurà
d'aportar currículum vitae detallat de les persones que integrin l'equip de treball. S'inclouran també els
certificats de cursos que es considerin rellevants per acreditar els coneixements específics requerits per a cada
lot.

c) Altres requisits específics: no se n'exigeixen.

d) Contractes reservats: no.

-8 Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Servei de Contractació i Subministraments.

b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 2-4-6, 1a planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08029.

d) Telèfons: 93.495.81.75, 93.495.81.93.

e) Fax: 93.495.80.01.

f) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

g) Perfil del contractant:

http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tes
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h) Correu electrònic: contractacio.tes@gencat.cat.

-9 Presentació d'ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: fins a les 13 hores del dia 9 de gener de 2017.

b) Documentació a presentar: la que requereix el Plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Servei de Contractació i Subministraments, av. Josep Tarradellas, 2-4-6, 1a planta.
08029 Barcelona.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos, comptats des de la data
d'obertura de les proposicions.

e) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives dels licitadors respecte de les condicions o dels
termes d'execució de l'objecte del contracte.

-10 Obertura de les ofertes tècniques

a) Entitat: Secretaria General del Departament de Territori i Sostenibilitat.

b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 2-4-6.

c) Localitat: 08029 Barcelona.

d) Data: el dia 12 de gener de 2017.

e) Hora: a les 10 hores.

-11 Obertura de les ofertes econòmiques

a) Entitat: Secretaria General del Departament de Territori i Sostenibilitat.

b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 2-4-6.

c) Localitat: 08029 Barcelona.

d) Data: el dia 19 de gener de 2017.

e) Hora: a les 10 hores.

 

-12 Altres informacions

Només seran admeses les proposicions que vagin acompanyades del certificat d'entrada corresponent d'un
registre oficial de l'Administració pública on es faci constar l'hora i la data d'entrada en el registre, que en cap
cas pot ser posterior a les 13 hores 00 minuts 00 segons de la data límit de presentació de proposicions.

Les proposicions també es poden trametre per correu dins el termini d'admissió. En aquest cas, cal justificar la
data d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus com a màxim a les 13 hores 00 minuts 00 segons del
mateix dia i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax, telegrama o per correu
electrònic a l'adreça contractacio.tes@gencat.cat com a màxim a les 23 hores 59 minuts del mateix dia.

 

-13 Despeses d'anuncis: les despeses de publicitat d'aquest Anunci són a càrrec de l'adjudicatari.

 

-14 Per obtenir més informació sobre les condicions d'execució del contracte, es pot consultar el perfil del
contractant.

Barcelona, 15 de desembre de 2016
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Agustí París i Roig

Director de Serveis

(16.354.088)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

ANUNCI de notificació en procediment relatiu a diverses resolucions dictades en expedients administratius
sancionadors.

S'han dictat les resolucions en els expedients sancionadors les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest
Edicte. Intentada la notificació, no s'ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que preveuen els articles 44 i 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques , es comunica a les persones interessades
que, a fi que puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels acords que s'hi esmenten, poden comparèixer
a les dependències de la Coordinació de Fiances de l'Institut Català del Sòl (c. Còrsega 273, 08008 Barcelona)
dins el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte.

 

Contra aquestes resolucions, que no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant
el conseller de Territori i Sostenibilitat, d'acord amb allò que disposen els articles 121 i següents de la llei
39/2015, abans esmentada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte.

Si transcorregut el termini assenyalat no s'ha interposat recurs d'alçada, les resolucions esdevindran fermes,
amb l'advertència que continuarà la tramitació dels expedients sancionadors per procedir a l'exacció de l'import
de la fiança o de la sanció, si s'escau, per la via executiva, amb el recàrrec del 20% per constrenyiment.

 

Barcelona, 14 de desembre de 2016

 

Elisabeth Agustí i Bori

Coordinadora de Fiances

 

 

Annex

 

Núm. d'expedient: TFS201600136.

Persona interessada: Muhammad Azhar.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 08/11/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 25/05/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600161.

Persona interessada: Benhamza Ouadrassi Tougui.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 08/11/2016.
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Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 26/05/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600179.

Persona interessada: Virrei Amat Analisis SRL.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 09/11/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 14/06/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600186.

Persona interessada: Nieves Dalmau Solsona.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 09/11/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 14/06/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600189.

Persona interessada: Gladys Pilar Cajamarca Pillajo.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 09/11/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 14/06/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600210.

Persona interessada: Patricia Salazar Castrillo.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 29/11/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 15/06/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600258.

Persona interessada: Fergaix SL.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 08/11/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 12/07/2016.

 

(16.349.092)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/2885/2016, de 12 de desembre, per la qual es fa pública la llista de cooperatives inscrites
al Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya durant el mes de novembre de 2016.

Atès el que disposa la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives (DOGC núm. 3679, de 17.7.2002), en
relació amb la qualificació i la inscripció de cooperatives;

Vist que la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa ha de
publicar mensualment la relació de societats cooperatives constituïdes, d'acord amb l'article 6.5 del Decret
203/2003, d'1 d'agost, sobre l'estructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives de Catalunya
(DOGC núm. 3966, de 12.9.2003),

 

Resolc:

 

Article únic

Es fa pública la llista de les cooperatives inscrites al Registre General de Cooperatives de la Generalitat durant
el mes de novembre de 2016.

 

Barcelona, 12 de desembre de 2016

 

Josep Vidal i Fàbrega

Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

 

 

Annex

Llista de cooperatives inscrites durant el mes de novembre

 

Núm.
d'inscripció

Nom Classe Població Comarca

14752 EL CAU CREACIÓ Y EVOLUCIÓ, SCCL Treball
associat

Barcelona Barcelonès

14753 La Indy, SCCL Treball
associat

Barcelona Barcelonès

14754 STRONG MARKET, SCCL Treball
associat

Barcelona Barcelonès

14755 INNOVA DENTAL, SCCL Serveis Sabadell Vallès
Occidental

14756 TIME FOR GROWTH, SCCL Treball Granollers Vallès Oriental
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associat

14757 Massa Mare, SCCL Treball
associat

Vic Osona

14758 RESILIENCE EARTH, SCCL Treball
associat

Olot Garrotxa

14759 YAMETAL, SCCL Treball
associat

Sant Llorenç
Savall

Vallès
Occidental

14760 Comuco, SCCL Treball
associat

Barcelona Barcelonès

14761 SERVEIS AUXILIARS DE GESTORIES I
ASSESSORIES, SCCL

Treball
associat

Badalona Barcelonès

14762 COHOUSING BARCELONA, SCCL Habitatges Barcelona Barcelonès

14763 ORIGINAL FUR BCN, SCCL Treball
associat

Cabrera De Mar Maresme

14764 COOPERATIVA DE TREBALLADORS LA GUILLOTINA,
SCCL

Treball
associat

Calella Maresme

 

 

(16.354.005)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ANUNCI pel qual es fa pública la interposició del recurs ordinari núm. 432/2016 i se cita a termini els
possibles interessats.

Atès que l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del
Desenvolupament ha interposat recurs ordinari núm. 432/2016 davant la Secció 2a de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Via Laietana, 56, 08003 Barcelona) contra
l'Ordre TSF/119/2016, de 17 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el
marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de
treball, es publica aquest Anunci per tal que serveixi de citació a termini als possibles interessats i puguin
comparèixer a les actuacions com a demandats, si ho consideren oportú, en el termini de 9 dies a comptar de
l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant la Secció 2a esmentada, d'acord amb el que disposen l'article
49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i l'article 45 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 2 de desembre de 2016

 

Josep Vidal i Fàbrega

Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

 

(16.351.055)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

ANUNCI de notificació en procediments relatius a acords d’inici de revocació de la subvenció atorgada per
a la realització del Programa Fem Ocupació per a Joves 2013.

Atès que no s'ha pogut notificar els actes administratius a les entitats que figuren a l'annex d'aquest Edicte, es
fa públic que la directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya va dictar les resolucions sobre els
expedients de les entitats esmentades a l'annex.

En conseqüència, i d'acord amb el que preveuen els articles 59 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de
27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999), es notifica a les
persones interessades la resolució i se'ls comunica que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut
íntegre de la mateixa, poden comparèixer, en el termini de 10 dies, a les dependències del Servei de Control i
Justificació Econòmica del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a Barcelona, carrer de Llull, 297-307, 3a
planta, a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, si no efectueu
al·legacions ni aporteu nous documents o justificacions, es considerarà realitzat el tràmit d'audiència.

 

Barcelona, 13 de desembre de 2016

 

Maite Frias Espadalé

Cap de Servei de Control i Justificació Econòmica

 

 

ANNEX

 

Número d'expedient: E-FOJ-668-2013

Entitat: JATON RIBES, SL

NIF: B60992344

Acte administratiu que s'identifica: Acord d'inici de revocació

 

Número d'expedient: E-FOJ-561-2013

Entitat: NOU SAFAREIG, SLU

NIF: B66154287

Acte administratiu que s'identifica: Acord d'inici de revocació

 

(16.349.086)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

ANUNCI de notificació en procediment relatiu a resolucions d'expedients sancionadors.

La Direcció General de Forests ha dictat resolució en els expedients sancionadors les dades dels quals figuren a
l'annex d'aquest anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

Consegüentment, i d'acord amb el que estableixen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica
que, per tal que les persones interessades puguin tenir coneixement del contingut íntegre de les resolucions
esmentades, poden comparèixer a les dependències de la Direcció General de Forests del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (carrer Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona), dins el termini d'un mes
a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Contra aquestes resolucions, que no posen fi a la via administrativa, les persones interessades poden
interposar el tipus de recurs que s'especifica a l'annex en cada cas.

 

Barcelona, 14 de desembre de 2016

 

Montserrat Barniol i Carcasona

Directora general de Forests

 

 

Annex

 

Núm. d'expedient: CM-B-45/2016

Persona interessada i NIF: Alberto Pons Casals, 39178184F

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: PC-B-168/2015

Persona interessada i NIF: Sergio Celda Robles, 53381431H

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: PC-B-7/2016

Persona interessada i NIE: Manole Traian, X9843541R
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Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: PC-B-20/2016

Persona interessada i document d'identificació: Marinel Spirea, XZ262745

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: PC-B-24/2016

Persona interessada i NIF: Albert Cabruja Guasch, 47728957R

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: PC-B-31/2016

Persona interessada i NIF: Jose Antonio García López, 52192426K

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: PC-B-34/2016

Persona interessada: Rafael Muñoz Cortes

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: CM-CC-22/2016

Persona interessada i NIE: Hamed Serroukh, X5530960N

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: PC-CC-188/2015

Persona interessada i NIE: Jinloung Hu, X7189853F

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.
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Núm. d'expedient: PC-E-9/2016

Persona interessada i passaport: Mathias Peter Keil, LG7ZCH2C5

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: PC-E-13/2016

Persona interessada i NIE: Ivan Georgiev Kostadinov, X8565326B

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: CM-G-29/2016

Persona interessada i passaport: Marcelo Casalins, Y1962922R

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: FE-G-8/2016

Persona interessada i NIF: Jaume Cugat Adroher, 40514426H

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: CM-L-11/2016

Persona interessada i NIF: Pau Agustí Fernandez, 49258834X

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: CM-L-31/2016

Persona interessada i NIE: Vasile Vasile, X7399531V

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: CM-L-32/2016

Persona interessada i NIE: Vasile Marius, Y0223154E

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
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Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: PC-L-36/2016

Persona interessada i NIE: Catalin Antohi, X9154332X

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: PC-L-81/2016

Persona interessada i NIE: Vasile Marius, Y0223154E

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: PC-L-83/2016

Persona interessada i NIE: Mircea Petrache, X3104492X

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: CM-T-9/2016

Persona interessada i NIF: Jose Manuel Martinez Menendez, 39964243H

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: CM-T-12/2016

Persona interessada i document d'identificació: Raf Herman, 00361584

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: PC-T-3/2016

Persona interessada i NIE: Marius Ionut Bejan, Y3670875C

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: PC-T-8/2016

Persona interessada i NIE: Miroslav Mirchov Tsvetkov, X5725092r
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Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

(16.349.017)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

ANUNCI de notificació en procediment relatiu a l'inici d'expedients sancionadors i propostes de resolució.

La Direcció General de Forests ha iniciat els expedients sancionadors les dades dels quals figuren a l'annex
d'aquest anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

Consegüentment, i d'acord amb el que estableixen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica
que, per tal que les persones interessades puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels actes esmentats
i puguin formular-hi al·legacions, poden comparèixer a les dependències de la Direcció General de Forests del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (carrer Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona), dins el
termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Contra aquestes resolucions, que no posen fi a la via administrativa, les persones interessades poden
interposar el tipus d'escrit que s'especifica a l'annex en cada cas.

 

Barcelona, 14 de desembre de 2016

 

Montserrat Barniol i Carcasona

Directora general de Forests

 

 

Annex

 

Núm. d'expedient: IF-B-43/2016

Persona interessada i NIF: Hector Leal Hernández, 47831998W

Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l'expedient sancionador.

Data d'inici: 30 de setembre de 2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions davant la/l'instructor/a, en el termini de deu dies a partir de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: IN-B-56/2016

Persona interessada i CIF: Vivers Viure, S.L., B61583571

Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l'expedient sancionador.

Data d'inici: 30 de setembre de 2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions davant la/l'instructor/a, en el termini de deu dies a partir de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci.
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Núm. d'expedient: IN-B-72/2016

Persona interessada i NIF: Francisco Cester Magallon, 36545044E

Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l'expedient sancionador.

Data d'inici: 30 de setembre de 2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions davant la/l'instructor/a, en el termini de deu dies a partir de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: IN-B-74/2016

Persona interessada i NIF: Montserrat Cuxart Torrella, 37618159A

Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l'expedient sancionador.

Data d'inici: 30 de setembre de 2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions davant la/l'instructor/a, en el termini de deu dies a partir de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: IN-CC-37/2016

Persona interessada i NIF: Arnald Solsona Viladiu, 47107035E

Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l'expedient sancionador.

Data d'inici: 30 de setembre de 2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions davant la/l'instructor/a, en el termini de deu dies a partir de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: IN-CC-39/2016

Persona interessada i NIF: Sadic Bouhaddouz, 39505209H

Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l'expedient sancionador.

Data d'inici: 30 de setembre de 2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions davant la/l'instructor/a, en el termini de deu dies a partir de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: IN-G-45/2016

Persona interessada i NIF: Jaime Matas Ferres, 77910299F

Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l'expedient sancionador.

Data d'inici: 30 de setembre de 2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions davant la/l'instructor/a, en el termini de deu dies a partir de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: IN-L-43/2016

Persona interessada i NIF: Constantino Jimenez Vega, 47763772V

Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l'expedient sancionador.

Data d'inici: 30 de setembre de 2016
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Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions davant la/l'instructor/a, en el termini de deu dies a partir de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

(16.349.020)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

ANUNCI de notificació en procediment relatiu a resolucions d'expedients sancionadors.

Els Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han dictat resolució en
els expedients sancionadors les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest anunci. Intentada la notificació,
aquesta no s'ha pogut dur a terme.

Consegüentment, i d'acord amb el que estableixen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica
que, per tal que les persones interessades puguin tenir coneixement del contingut íntegre de les resolucions
esmentades, poden comparèixer a les dependències de la Direcció General de Forests del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (carrer Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona), dins el termini d'un mes
a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Contra aquestes resolucions, que no posen fi a la via administrativa, les persones interessades poden
interposar el tipus de recurs que s'especifica a l'annex en cada cas.

 

Barcelona, 14 de desembre de 2016

 

Montserrat Barniol i Carcasona

Directora general de Forests

 

 

Annex

 

Núm. d'expedient: IN-B-39/2016

Persona interessada i NIE: Ismael Taborga Vaca-Diez, X5176482X

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general de Forests, en el termini d'un mes a
partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: IN-B-45/2016

Persona interessada i NIF: Felipe Torres Rengel, 38987300T

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general de Forests, en el termini d'un mes a
partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: IN-B-47/2016

Persona interessada i NIF: Jose Alvaro López García, 11342925S
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Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general de Forests, en el termini d'un mes a
partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: IN-CC-22/2016

Persona interessada i NIF: Juan Ginebra Coromina, 36373521X

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general de Forests, en el termini d'un mes a
partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: IN-CC-30/2016

Persona interessada i NIF: Mostafa el Mahire Maiouf, 49417318R

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general de Forests, en el termini d'un mes a
partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Núm. d'expedient: IN-G-29/2016

Persona interessada i NIF: Jose Maria Sausan Bara, 18004801X

Acte administratiu que es notifica: resolució d'expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general de Forests, en el termini d'un mes a
partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

(16.349.021)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.20162/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16349021-2016



ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA

ANUNCI sobre la convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball en la categoria de tècnic
auxiliar de Gestió i Salut, grup C, subgrup C1.

Per fer públic en data 15 de desembre de 2017 la Gerenta de l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha resolt:

 

“Primer.- Convocar el procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball en la categoria de Tècnic
Auxiliar de Gestió i Salut, grup C, subgrup C1.

 

Segon.- Aprovar les bases han de regir aquesta convocatòria i que figuren com a annex en aquesta Resolució.

 

Tercer.- Publicar al Diari Oficial de la Generalitat aquesta Resolució.”

 

Contra aquesta resolució que és definitiva en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant la
Gerenta de l'Agència.

Contra la resolució expressa del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala del Contenciós Administratiu de Barcelona o del que correspongui al seu domicili, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes des
de l'endemà a la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o del que correspongui al seu domicili, en
el termini de sis mesos a comptar des del següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita.

No obstant, se'n pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

 

Barcelona, 19 de desembre de 2016

 

Marta Salamero García

Secretària

 

 

CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE
L'AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA PER A LA CATEGORIA LABORAL DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE
GESTIÓ I SALUT

 

1.- Identificació de la convocatòria

Bases que han de regir la convocatòria específica per a la constitució de la Borsa de treball de l'Agència de
Salut Pública de Barcelona en la categoria de Tècnic/a Auxiliar de Gestió i Salut amb tres branques de
vigilància i control: Alimentària, Ambiental i Plagues.
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Les característiques de la convocatòria són les següents

   - Categoria: Tècnic/a Auxiliar de Gestió i Salut

   - Grup de titulació: C1

   - Nivell de destinació: 16

   - Jornada: 37,5 hores setmanals

Aquesta convocatòria constituirà una borsa de treball de tres branques de vigilància i control, Alimentària,
Ambiental i Plagues, amb els aspirants que superin el conjunt de les proves que composen el procés de
selecció. Els aspirants quedaran classificats en ordre de major a menor puntuació en cada branca
respectivament, tal i com s'assenyala en la base 10ena d'aquesta convocatòria.

 

2.- Descripció funcional

Funcions bàsiques de la categoria:

   - Realitzar la identificació, recollida, conservació, transport i lliurament de les diferents mostres associades a
programes desenvolupats en el servei que estan adscrits.

   - Suport a les activitats dels programes propis del servei que estan adscrits

   - Col·laborar, sota la supervisió dels tècnics/ques superiors, en la inspecció i control de salubritat d'aliments i
de les condicions sanitàries dels establiments

   - Col·laborar, sota la supervisió dels tècnics/ques superiors, en la vigilància i control ambiental

   - Col·laborar, sota la supervisió dels tècnics/ques superiors, en la vigilància i control de les activitats de
plagues urbanes

   - Introduir i mantenir actualitzades les diferents bases de dades relacionades amb programes i inspeccions

   - Realitzar tasques de seguiment del compliment de mesures preventives o correctives

   - Donar suport en el desenvolupament d'eines de treball o de metodologia pròpies del servei al que estan
adscrits.

 

3.- Requisits de participació

      a. Tenir 16 anys complerts i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

      b. Titulació: Estar en possessió del títol de formació professional de segon grau o batxillerat superior.

      c. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar, de la corresponent homologació del Ministeri
d'Educació, Cultura i Esport.

      d. Tenir la nacionalitat espanyola, o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui
aplicable la lliure circulació de treballadors.

      e. També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels
ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea i ratificats per Espanya,
sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, independentment de la seva nacionalitat, sempre que els
cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o més grans
d'aquesta edat però que visquin a càrrec dels seus progenitors, d'acord amb el que estableixen els articles 2 i
4 del Reial Decret 766/1992 de 26 de juny sobre l'entrada i permanència a Espanya de nacionals d'estats
membres de la Unió Europea i d'altres estats que han estat part en l'Acord sobre l'espai econòmic europeu,
signada a Porto el 2 de maig de 1992, i ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat
posteriorment pel Reial Decret 737/1995 de 5 de maig.

      f. En tots els casos, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar
documentalment la seva nacionalitat.

      g. A més, aquells aspirants que accedeixin a la convocatòria pel fet de ser cònjuge, descendents o
descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la
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Unió Europea, o d'estats als quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hauran d'acreditar el vincle del parentiu
amb el nacional en virtut del qual es presenten i, en el cas dels descendents majors de 21 anys, el fet de viure
al seu càrrec. Igualment, aquests aspirants hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel nacional,
en la qual aquest manifesti fefaentment que no està separat de dret del seu cònjuge.

      h. Els estrangers referits anteriorment, així com els estrangers amb residència legal en Espanya, podran
accedir a les Administracions Públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols,
d'acord amb el que s'estableix a l'article 57.4 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

      i. No haver estat acomiadat/da ni separat/da del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap
administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs
públics per resolució judicial. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en
situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en
els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

      j. Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques pròpies de la categoria convocada.

      k. Tots els requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds com a màxim.

 

4.- Sol·licitud de participació

4.1 Presentació de sol·licituds

Els/les interessats/des hauran de presentar al Registre General de l'Agència de Salut Pública (Pl. Lesseps, 1) de
dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h, o al Registre General de l'Ajuntament de Barcelona (Pl. Sant Miquel,
núm. 4) de dilluns a dissabte de 8:30 a 20:00 hores o en les oficines d'atenció al ciutadà dels districtes
municipals de dilluns a dimecres i divendres de 8:30 a 14:30h. I dijous de 8:30 a 20:00h. (Tel. 93.402.70.00,
per consultar adreces), una sol·licitud segons el model que sortirà publicat a la següent adreça d'internet:
www.aspb.cat. Les sol·licituds també es podran presentar, dins del termini, pels mitjans que estableix l'article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC).

Els aspirants hauran d'assenyalar en la sol·licitud per quina de les branques optaran.

4.2 Termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu

Les persones aspirants a aquest procés selectiu disposaran per a presentar la sol·licitud del termini de vint dies
naturals, a comptar des de l'endemà de la datat de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

És necessari indicar i acreditar, quan sigui el cas, estar exempt de la realització de la prova de nivell C1
(Suficiència) de català, en els termes previstos a la base 5 de selecció.

Les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin nacionalitat espanyola han d'acreditar el
coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a l'exercici de
les funcions pròpies de la categoria.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran
com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els
errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Barcelona de qualsevol canvi de les mateixes.

Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord
amb la normativa vigent.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
s'informa que les seves dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer “Gestió R.H. de l'Agència de Salut
Pública de Barcelona” del qual és titular la Gerència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. La finalitat
d'aquest fitxer és gestionar la convocatòria de selecció en què participen com a part integrant de la Gestió de
RH de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Amb aquesta sol·licitud consenten en el tractament de les seves
dades personals per a la finalitat indicada. Finalment informem que poden exercir en qualsevol moment els
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit al Registre de l'Agència de Salut Pública,
plaça Lesseps 1, 08023 Barcelona, indicant clarament en l'assumpte: “Tutela de drets LOPD”.
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5.- Exempció de la prova de coneixements de llengua catalana que preveu la base 8.2

Als efectes d'aquesta exempció, i d'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 161/2002, d'11 de juny, les
persones aspirants hauran de presentar un dels documents següents:

   - Documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de
llengua catalana certificat C1 (antic Nivell C) (Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret
152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixement de català - DOGC núm. 6536 de 9 de
gener de 2014) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.

   - Documentació que acrediti que la persona aspirant ha participat i obtingut plaça en processos anteriors de
selecció o provisió (concurs o lliure designació) de personal per accedir a l'Administració local o a
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix
nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció de l'oferta pública
d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona o de l'Agència de Salut Pública de Barcelona de l'any en curs.

Les persones aspirants podran efectuar aquesta acreditació documental:

   - Dins del termini de presentació de sol·licituds, annexant-la en la instància presentada.

   - Fins a set dies naturals previs a la data de realització de la prova:

   - Presentant-la en el Registre de l'Agència de Salut Pública o en qualsevol dels Registres Municipals situats
en les Oficines d'atenció al ciutadà (OAC).

   - El mateix dia de la prova de coneixements de la llengua catalana (abans que aquesta comenci), aportant la
corresponent fotocòpia.

 

6.- Llistat de les persones admeses i excloses (provisional i definitiva)

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Unitat de Recursos Humans de l'Agència de Salut Pública
de Barcelona farà pública la llista provisional de les persones admeses i excloses, indicant també si la persona
aspirant ha de realitzar les proves de llengua catalana i/o castellana.

Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el termini de 10 dies
hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de les persones admeses i excloses.

En el cas que una persona aspirant no aparegui ni en la llista provisional d'admeses ni en la d'excloses, a l'hora
de formular la reclamació corresponent l'haurà d'acompanyar d'una fotocòpia de la sol·licitud presentada.

Finalitzat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es farà pública la llista definitiva de les
persones admeses i excloses en la qual s'indicarà també quines persones aspirants hauran de realitzar les
proves de llengua catalana i/o castellana.

La llista de persones aspirants admeses i excloses, així com els successius anuncis de la convocatòria, es
publicaran al web de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (www.aspb.cat).

 

7.- Característiques del procés selectiu

El procés constarà d'una única fase selectiva que estarà formada per tres proves de caràcter obligatori i
eliminatori assenyalades als punts 8.1, 8.2, 8.3, d'aquestes bases (tests aptitudinals, coneixements de llengua
catalana nivell C1 i valoració de les competències professionals, respectivament).

La Comissió de Selecció podrà determinar la realització d'un o més exercicis en una sola sessió. En aquest cas,
la correcció de l'exercici posterior quedarà condicionada a la superació de tots els anteriors quan aquests siguin
eliminatoris.

L'ordre d'actuació de les persones aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament
s'iniciarà per la primera persona aspirant el primer cognom de la qual comenci per la lletra establerta de
conformitat amb el darrer sorteig públic que a tal efecte s'hagi realitzat.

En aquelles proves que ho requereixin, es realitzarà una única crida. Les persones aspirants que no
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats seran definitivament excloses del procés selectiu.
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8.- Fase selectiva

8.1 Primera prova. Tests aptitudinals (obligatoris i eliminatoris)

Consistirà en l'administració d'una bateria de tests aptitudinals adreçats a valorar les capacitats intel·lectuals
de les persones aspirants. Cadascun dels tests realitzats serà valorat entre 0 i 10 punts, essent la nota final la
mitjana de la puntuació aconseguida en el conjunt dels test. En aquest sentit, per accedir al càlcul de la
mitjana, la persona aspirant haurà d'obtenir una valoració igual o superior als 5 punts en cadascun dels test;
en cas contrari, restarà exclosa del procés de selecció.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la
serà de 5 punts tenint en compte el disposat a l'anterior paràgraf.

8.2. Segona prova. Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en
el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en el punt 5 d'aquesta convocatòria.

La prova consta de dues parts:

- La primera part avaluarà:

   - El domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150 paraules i d'un màxim
de 200 paraules.

   - Els coneixements pràctics de llengua catalana, donant resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.

   - La segona part avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i una
conversa sobre temes generals.

Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes darreres eliminades del
procediment selectiu.

8.3. Tercera prova. Valoració de les competències professionals (obligatòria i eliminatòria)

La prova serà obligatòria i consistirà en l'avaluació, mitjançant la realització d'una entrevista individualitzada,
de les competències professionals considerades pròpies de la categoria objecte de la convocatòria, i que són les
que tot seguit es detallen:

- Compromís professional

- Treball en equip

- Orientació al servei públic

- Rigor i organització

- Flexibilitat i obertura al canvi

Aquesta prova és obligatòria, té caràcter eliminatori i es qualificarà fins a un màxim de 10 punts, essent
eliminats del procés aquelles persones candidates que no obtinguin un mínim de 5 punts.

En la realització de l'entrevista es procedirà a la valoració de les competències indicades i, de forma especifica,
a la valoració del perfil professional necessari pel desenvolupament de llocs de treball amb un contingut
funcional orientat a les funcions indicades en l'apartat 2 d'aquestes bases.

 

9.- Fase de concurs

9.1. Criteris de valoració de la fase de concurs

Les persones aspirants que hagin superat la fase selectiva, passaran a la fase de concurs i hauran de presentar
obligatòriament el currículum vitae on incloguin els mèrits que podran ser avaluats per la Comissió de Selecció
d'acord amb la relació de mèrits puntuables recollits a la base 9.1 de la present convocatòria. El model de
currículum a complimentar es publicarà juntament amb l'anunci de la convocatòria de la presentació de mèrits.

Per tal que aquests mèrits siguin objecte de valoració hauran d'anar acompanyats de les corresponents
fotocòpies dels documents acreditatius de tots i cadascun dels mèrits al·legats

A efectes de valoració dels mèrits presentats, no es valoraran els mèrits obtinguts amb posterioritat a la data
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de finalització del termini de presentació d'instàncies per participar en el procés.

La Comissió de Selecció tindrà en compte els següents criteris de valoració:

   a) Experiència professional en la categoria objecte de la convocatòria o equivalent, fins a un màxim de 4
punts.(0,2 per mes treballat).

   b) Altres titulacions acadèmiques i formació adients als llocs a proveir, fins a un màxim de 2 punts

   - Estar en possessió del Cicle formatiu de Grau Superior en: Indústria alimentària, Salut ambiental o Química
ambiental, 1 punt.

   - Llicenciatura o Grau o Diplomatura dins de l'àmbit de Salut Pública, fins a un màxim de 0,75 punts.

   - Altres cursos dins de l'àmbit de salut pública directament relacionats amb la branca de la convocatòria, fins
a un màxim d'1 punt.

      - Cursos entre 10 i menys de 20 hores: 0,10 punts

      - Cursos entre 20 i menys de 40 hores: 0,25 punts

      - Cursos de més de 40 hores: 0,5 punts

 

10.- Resultat del procés de constitució de la Borsa

10.1. De conformitat amb l'article 27 de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de
l'Ajuntament de Barcelona, el Tribunal publicarà una llista amb la relació dels aspirants que hagin superat el
procés selectiu, per ordre de puntuació resultat de la suma de puntuacions de la fase d'oposició i la fase de
concurs, constituint així una Borsa de treball en la categoria de Tècnic Auxiliar de Gestió i Salut de tres
branques: Alimentària, Ambiental i Plagues, amb l'objectiu de realitzar contractacions temporals.

Els criteris d'ordenació de la borsa son els següents:

   a) Estarà integrada per les persones aspirants millor classificades en el procés de selecció, tenint en compte
el que disposa el darrer paràgraf de la base 1. Les persones aspirants que la integrin se situaran en la llista de
la branca que hagin optat, segons l'ordre de classificació final del procés que es determinarà a partir del
sumatori dels punts aconseguits a la fase selectiva (sumatori dels apartats 8.1 i 8.3).

Fet aquest sumatori, la Comissió de Selecció publicarà la llista final de cada branca amb totes les persones
aspirants que hagin superat el procés de selecció, en ordre de major a menor puntuació, tot especificant
quines són les millors posicionades que, finalment, constituiran les tres branques de la borsa de treball
convocada.

En cas d'empat de puntuació entre dos o més persones candidates en l'últim lloc de superació s'integraran a la
borsa totes les persones empatades en aquesta posició.

   b) L'ordre de classificació que tindran a la borsa les persones aspirants empatades en la nota final s'establirà
atenent a la puntuació obtinguda en la 3a prova del procés (valoració de les competències professionals). Si
persisteix l'empat, aquest es resoldrà a favor de la persona que hagi obtingut major puntuació en la 1a prova
(tests aptitudinals). Finalment, si tot i així persisteix l'empat, el desempat es resoldrà a favor de la persona de
major edat.

10.2. Acreditació dels requisits. Les persones aspirants seleccionades per formar part d'aquesta borsa hauran
d'acreditar documentalment, abans de ser contractades, els requisits assenyalats a la base 3 d'aquesta
convocatòria, mitjançant la presentació dels documents originals. La formalització del contracte restarà
condicionada a l'acompliment de la totalitat dels requisits formals de la convocatòria. Tota la documentació que
es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

Per tal de garantir el requisit assenyalat al punt 3.i) d'aquestes bases, les persones aspirants hauran de
presentar en la primera de les seves contractacions, un certificat mèdic expedit com a màxim tres mesos abans
d'aquesta. En aquest certificat haurà de fer constar explícitament el nom i cognoms de la persona aspirant que
el presenta i també haurà de fer constar el següent text: “disposa de la capacitat funcional pel
desenvolupament de les tasques pròpies d'un tècnic auxiliar de gestió i salut".

 

11.- Composició de la Comissió de Selecció

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.20166/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16354078-2016



11.1. La Comissió de Selecció estarà formada pels següents membres:

President:

   - Sr. Manel Macía González, com a titular i Sra. Helena Pañella Noguera, com a suplent.

Vocals:

   - Sra. Anna Gómez Gutiérrez, com a titular i Sr. Marc Rico Ramon, com a suplent.

   - Sra. Montserrat Ramoneda Montagut, com a titular i Sr. Pere Balfagon Marzal, com a suplent.

   - Sr. Víctor Peracho Tobeña, com a titular i Sra. Sandra Franco Gutiérrez, com a suplent.

   - Sra. Antonieta Viladrich Huguet, com a titular, i Sra. Marta Salamero Garcia, com a suplent.

Secretària:

   - Sra. Elena Ruiz Clemente, com a titular i Sra. M. Luisa Guzmán Oriol, com a suplent.

11.2. A més dels membres que formen part de la Comissió de Selecció, a les sessions que s'estableixin hi
podran assistir, amb veu però sense vot, una persona observadora titular i una de suplent, designades pel
Comitè d'empresa.

La Comissió podrà disposar, si així ho creu convenient, de la incorporació de persones assessores especialistes
per a totes o algunes de les proves, que actuaran amb veu però sense vot en les sessions de la Comissió.

 

12.- Recursos

D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, contra els actes de l'autoritat convocant els interessats podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Gerenta de l'Agència de Salut Pública / Primera Tinència d'Alcaldia, en un
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació.

Els actes i resolucions de la Comissió de Selecció es poden impugnar pels interessats mitjançant recurs
d'alçada davant la Primera Tinència d'Alcaldia en el termini d'un més a comptar de l'endemà dels la data de la
seva notificació o publicació.

 

Contra aquestes bases es posar interposat recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldessa en el termini d'un
mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos des de l'endemà de la seva publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

 

 

ANNEX 1

 

Registre de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (Pl. Lesseps, 1):

Horari: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores

OFICINES D'INFORMACIÓ ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC):

   - Horari general (excepte OAC Sant Miquel): De dilluns a dimecres i divendres de 8:30h a 14:30h. Dijous de
8:30h a 20:00h (últim torn 19:30). Excepte el 24 i 31 de desembre de 8:30h-15:30h.

   - Horari general OAC Sant Miquel: De dilluns a dissabte de 8:30h a 20:00h (últim torn 19:30).

   - Horari estiu (excepte OAC Sant Miquel) del 24 de juny al 24 de setembre: De dilluns a divendres de 8:30h
a 14:30h.

   - Horari estiu OAC Sant Miquel de l'1 al 31 d'agost: De dilluns a divendres de 8:30h a 20:00h. Dissabte de
9:00h a 14:00h.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.20167/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16354078-2016



   - Oficina d'Atenció Ciutadana de Ciutat Vella, c/ Ramelleres, 17

   - Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de l'Eixample, c/ Aragó, 328

   - Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sants -Montjuïc, c/ Creu Coberta, 104 Subseu Marina: Pg. Zona
Franca, 185-219

   - Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Les Corts, Pl. Comas, 18

   - Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, c/ Anglí, 31

   - Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Gràcia, Pl. Vila de Gràcia, 2

   - Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte d'Horta-Guinardó, c/Lepant, 387

   - Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Nou Barris, Pl. Major Nou Barris, 1 Subseu Zona Nord: c/
Costabona, 3-5

   - Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sant Andreu, c/ Segre, 24-32

   - Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sant Martí , Pl. Valentí Almirall, 1

   - Oficina d'Atenció Ciutadana Pl. Sant Miquel, Pl. Sant Miquel núm. 3

 

(16.354.078)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

ANUNCI sobre contractació de serveis.

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, Consorci per a la coordinació del sistema
metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Departament d'Assessoria Jurídica i Contractació.

c) Número d'expedient: C-29/2016.

 

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: “Assistència tècnica a l'ATM per a la definició de les solucions de validació amb el
mòbil i amb la targeta financera pel projecte T-Mobilitat”.

b) Termini d'execució: 3 mesos.

c) Admissió de pròrroga: No.

d) Codi CPV: 71311200-3.

 

3.- Tramitació i procediment d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

 

4.- Valor estimat del contracte: 68.000,00 Euros, IVA exclòs.

 

5.- Pressupost base de licitació:

Import total: 68.000,00 Euros, IVA exclòs.

IVA suportat: 21%

 

6.- Garantia:

Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

 

7.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Autoritat del Transport Metropolità.

b) Domicili: c/Muntaner, 315-321

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?
keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=203711&department=11800&
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c) Localitat i codi postal: Barcelona (08021)

d) Telèfon: 93.362.00.20.

e) Telefax: 93.362.00.55.

f) Data límit d'obtenció de la documentació i informació: 12 de gener de 2017.

 

8.- Requisits específics del contractista:

Els establerts en el plec de clàusules administratives.

 

9.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: 13 de gener de 2017 fins les 14,00h.

b) Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

c) Documentació a presentar: segons s'especifica en el plec de clàusules administratives particulars que regeix
aquest procediment obert.

d) Lloc de presentació: a la seu social de l'ATM, a l'adreça indicada al punt 7.

Les proposicions també es podran presentar per correu dins del termini d'admissió. En aquest cas, caldrà
justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i comunicar al Departament
d'Assessoria Jurídica i Contractació de l'ATM la remissió de l'oferta mitjançant un fax (933620055) o per correu
electrònic (contractacio@atm.cat) abans de les 24 hores de l'últim dia determinat com a període de presentació
de les ofertes.

e) Admissió de variants: No.

 

10.- Obertura de les ofertes tècniques:

a) Lloc: a la seu social de l'ATM, a l'adreça indicada al punt 7.

b) Dia i hora: 20 de gener de 2017, a les 9.30 h.

 

11.- Obertura de les ofertes econòmiques:

a) Lloc: a la seu social de l'ATM, a l'adreça indicada al punt 7.

b) Dia i hora: 3 de febrer de 2017, a les 9.30 h.

 

12.- Criteris d'adjudicació:

Sobre una puntuació de 100 punts es distribuirà la puntuació de la següent manera:

a) Oferta econòmica: cost global més baix 51 punts.

b) Equip humà: Estructura coherent de l'equip tècnic de realització del Benchmarking, de l'estudi detallat de les
alternatives, i de realització de la proposta de solució de validació amb el mòbil i de la proposta de solució de
validació amb la targeta financera; Activitats i temps de dedicació de cada membre de l'equip per a la
realització del Benchmarking d'implantacions actuals de validació amb el mòbil i de validació amb la targeta
bancària; Activitats i temps de dedicació de cada membre de l'equip per a l'estudi detallat alternatives
identificades en el benchmarking; Activitats i temps de dedicació de cada membre de l'equip per a la proposta
de solució de validació amb el mòbil i per a la proposta de solució de validació amb la targeta bancària: 25
punts.

c) Proposta tècnica: Metodologia per a la realització del Benchmarking d'implantacions actuals de validació amb
el mòbil i de validació amb la targeta bancària; Metodologia per a l'estudi detallat de les alternatives
identificades en el benchmarking; i Metodologia per a la proposta de solució de validació amb el mòbil i per a la
proposta de solució de validació amb la targeta bancària: 24 punts.
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13.- Altres informacions:

Al mateix temps, s'exposa al públic al Departament d'Assessoria Jurídica i Contractació de l'ATM, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, els quals hauran de regir el contracte
de serveis objecte d'aquest anunci.

Durant el termini de quinze dies, a comptar dels següents de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, podran presentar-se reclamacions que seran resoltes pel Consorci.

 

14.- Despeses de publicació:

Les despeses de publicació dels anuncis aniran a càrrec de l'adjudicatari.

 

Barcelona, 15 de desembre de 2016

 

Pere Torres Grau

Director general

 

(16.354.062)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

ANUNCI sobre convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió d'un lloc de treball (conv. 20161202).

El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona convoca concurs de mèrits per a la provisió, en règim de
contractació laboral, del següent lloc de treball:

   - Un lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana programador/a del Departament d'Informàtica del Consorci Mar Parc
de salut de Barcelona.

Les persones interessades poden consultar les bases, i tota la documentació relativa a la convocatòria, al lloc
web del Consorci: www.parcdesalutmar.cat (apartat Professionals / Oferta pública).

Període de presentació de documentació: 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació del
present anunci.

Lloc de presentació de la documentació: departament de Recursos Humans de l'edifici Hospital del Mar, passeig
Marítim, 25-29, planta baixa, i a la resta de departaments de Recursos Humans dels centres del Consorci Mar
Parc de Salut de Barcelona.

 

Barcelona, 9 de desembre de 2016

 

Olga Pané Mena

Gerent

 

(16.347.088)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI SANITARI INTEGRAL

RESOLUCIÓ sobre la licitació per a la contractació de l'acord marc amb un únic proveïdor per lot per al
subministrament del sistema de determinació de la glicèmia amb connectivitat al SAP del Consorci Sanitari
Integral.

Òrgan de contractació: Director General del Consorci Sanitari Integral

 

Expedient: CSIFUOL1615

 

Objecte del Contracte: acord marc amb un únic proveïdor per lot per al subministrament del sistema de
determinació de la glicèmia amb connectivitat al SAP del Consorci Sanitari Integral..

 

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: Tramitació ordinària en procediment obert mitjançant diversos
criteris d'adjudicació per a obtenir l'oferta econòmicament més avantatjosa.

 

Valor estimat del contracte: 183.825,00 euros sense IVA

 

Pressupost de licitació: 128.250,00 euros sense IVA

 

Vigència del contracte: 3 anys

 

Possibilitat de pròrroga: Si. 1 any

 

Lots: No.

 

Criteris de valoració de les ofertes: segons els plecs.

 

Garantia provisional: No es requereix

 

Garantia definitiva: No es requereix

 

Obtenció de la documentació: La documentació del procediment es podrà descarregar mitjançant la pàgina web
https://contractaciopublica.gencat.cat, al perfil del contractant del Consorci Sanitari Integral

Presentació de les ofertes: Les ofertes es podran presentar abans de les 14:00h del dia 9 de gener de 2017 a
les dependències del Departament de Contractació Administrativa – planta 0 - Consorci Sanitari Integral
(Hospital Sant Joan Despí -Moisès Broggi) carrer Jacint Verdaguer,90 , 08970 Sant Joan Despí
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Obertura pública de les ofertes pels criteris susceptibles de judici de valor: L'obertura pública de propostes es
realitzarà a les dependències de la domicili de la Consorci Sanitari Integral - Hospital Sant Joan Despí -Moisès
Broggi - (Dpt. Logistica) carrer Jacint Verdaguer, 90 , 08970 Sant Joan Despí, el dia 26 de gener de 2017 a les
10:00 hores

 

Obertura pública de les ofertes econòmiques i criteris quantificables: L'obertura pública de propostes es
realitzarà a les dependències de la domicili del Consorci Sanitari Integral -Hospital Sant Joan Despí -Moisès
Broggi- (Dpt. Logistica) carrer Jacint Verdaguer, 90 , 08970 Sant Joan Despí: S'informarà a l'obertura del sobre
B.

 

L'Hospitalet de Llobregat, 19 de desembre de 2016

 

Carlos Constante i Beitia

Director general del Consorci Sanitari Integral

 

(16.354.089)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

ANUNCI per a la contractació del director de la Unitat d'Estudis Arqueomètrics (codi 017.44).

El Pla d'actuació de l'ICAC 2014-2020 preveu l'activitat de la Unitat d'Estudis Arqueomètrics de l'ICAC (en
endavant UEA) per dur a terme projectes i estudis en els quals aplica tècniques analítiques als materials
arqueològics inorgànics.

Actualment, la UEA no disposa de la figura d'un director que impulsi, dirigeixi i supervisi la seva activitat. Per
aquest motiu l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica convoca el lloc de treball laboral temporal de director de la
UEA.

El termini per presentar-se a la convocatòria serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació
d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les bases que han de regir la concessió d'aquest contracte es publicaran a la web de l'ICAC (www.icac.cat) i al
taulell d'anuncis de l'ICAC.

Per a més informació, es pot contactar amb Personal de l'ICAC, plaça d'en Rovellat, s/n de Tarragona (43003),
al telèfon 977 24 91 33 ext. 222 o bé per correu electrònic a personal@icac.cat

 

Tarragona, 15 de desembre de 2016

 

Joan Gómez Pallarès

Director

 

(16.351.071)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

ANUNCI per a la provisió d'un lloc de treball fix d'administratiu de Gestió de la Recerca i Difusió (codi
017.45).

En la relació de llocs de treball de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) consta una plaça pendent
cobrir d'administratiu de gestió de la recerca i difusió de nivell C2. Actualment, l'Institut requereix cobrir
aquest lloc de treball per poder atendre les necessitats de l'Àrea de gestió i suport a la recerca. Per aquest
motiu l'ICAC convoca el lloc de treball fix d'administratiu de gestió de la recerca i difusió.

El termini per presentar-se a la convocatòria serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació
d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les bases que han de regir la concessió d'aquest lloc de treball es publicaran a la web de l'ICAC
(www.icac.cat) i al taulell d'anuncis de l'ICAC.

Per a més informació, es pot contactar amb Personal de l'ICAC, plaça d'en Rovellat, s/n de Tarragona (43003),
al telèfon 977 24 91 33 ext. 222 o bé per correu electrònic a personal@icac.cat .

 

Tarragona, 16 de desembre de 2016

 

Joan Gómez Pallarès

Director

 

(16.351.076)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'ALFARRÀS

ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres de renovació de la canonada general i escomeses
d'aigua potable de l'avinguda de Pinyana, del nucli d'Andaní (exp. subvencions-28/2016).

En data 12 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Alfarràs, en la seva sessió
ordinària número 25/2016, va aprovar definitivament, en els termes aprovats inicialment per la Junta de
Govern Local en data 13 d'octubre de 2016, el projecte d'obres “Projecte de renovació de la canonada general i
escomeses d'aigua potable de l'avinguda de Pinyana, del nucli d'Andaní, Alfarràs”, elaborat per l'arquitecte
municipal, amb un pressupost d'execució per contracta, IVA inclòs, de 22.025,59 euros.

 

Tràmit

De conformitat amb l'article 38.2 del Decret català 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, es publica el present anunci.

 

Recursos

Contra el present acte, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar recurs potestatiu
de reposició davant del Ple de l'Ajuntament d'Alfarràs, en el termini d'un mes comptador a partir del dia
següent al de la publicació d'aquest anunci. Alternativament, els interessats poden interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptador amb
el mateix dies a quo.

 

Alfarràs, 13 de desembre de 2016

 

Kleber Esteve Ramells

Alcalde

 

(16.350.055)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'ALTAFULLA

ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte d'urbanització del subsector 1 PP2 els Munts.

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 12 de desembre de 2016, ha aprovat inicialment el Projecte
d'urbanització del subsector 1 del PP2 Els Munts, promogut per la Junta de Compensació.

D'acord amb allò que preveu l'article 119.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010), es
sotmet l'acord a informació pública pel termini d'un mes durant el qual es pot examinar el projecte i formular-
hi les al·legacions que es considerin adients. L'expedient restarà, per a consulta i informació, al Servei
d'Arquitectura i Urbanisme de l'ajuntament d'Altafulla, Pl. del Pou, 1, 43893 Altafulla, en horari d'atenció al
públic.

 

Altafulla, 16 de desembre de 2016

 

Fèlix Alonso Cantorné

Alcalde

 

(16.351.025)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS

ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la creació, modificació i/o
supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal.

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data de 30 de novembre de 2016 prengué entre altres, el següent acord
quina part dispositiva es transcriu literalment:

 

“ PRIMER. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la creació, modificació i/o supressió de
Fitxers que contenen dades de caràcter personal amb la redacció que a continuació es recull:

 

«ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS

 

Article 1. Fonaments legals

L'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, preveu que la creació,
modificació o supressió dels fitxers de les administracions públiques només podran fer-se per mitjà de
disposició general publicada al Butlletí Oficial de l'Estat o diari oficial corresponent.

L'article 3 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, estableix que la
Corporació Local queda sotmesa a l'àmbit competencial de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

D'acord amb els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local i, en el seu
cas, en la legislació autonòmica.

D'acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.

Vista la recomanació 1/2011 de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la creació, modificació i
supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública.

 

Article 2. Objecte

Aquesta Ordenança té per objecte:

a) Aprovar la creació dels fitxers següents que estan relacionats de l'Annex 1 a 9:

1) USUARIS DE SERVEIS MUNICIPALS

2) EDUCACIÓ

3) GESTIÓ TRIBUTARIA

4) RELACIONS INSTITUCIONALS

5) PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

6) REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA

7) BENESTAR SOCIAL

8) REGISTRE D'INTERESSOS
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9) VIDEOVIGILÀNCIA

b) Aprovar la modificació dels fitxers de dades personals d'acord a les especificacions dels annexos 10 a 15.

c) Aprovar la supressió dels fitxers de dades personals d'acord a les especificacions dels annexos 16 a 37.

d) Aprovar la supressió dels fitxers de dades personals que consten inscrits a la “Agencia Española de
Protección de Datos”, d'acord a les especificacions dels annexos 38 a 42.

L'Ordenança s'aplicarà sense perjudici d'allò que disposin, per a cadascun dels fitxers, les normes legals i
reglamentàries vigents que els siguin aplicables i les que puguin aprovar-se amb posterioritat a la seva entrada
en vigor.

 

Article 3. Publicació i entrada en vigor.

La present ordenança es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i entrarà en vigor
transcorregut el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la seva publicació.

 

Article 4. Mesures tècniques, organitzatives i de gestió

Els titulars dels òrgans administratius responsables dels fitxers creats, mitjançant aquesta ordenança
adoptaran les mesures tècniques, organitzatives i de gestió per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i
integritat de les dades, així com les mesures necessàries per a fer efectius els drets de les persones afectades
que els reconeix l'ordenament vigent.

 

Article 5.- Mesures de seguretat

Els fitxers que es creen mitjançant la present ordenança compleixen les mesures de seguretat establertes al
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Article 6. Modificació dels fitxers de dades de caràcter personal

El contingut dels fitxers de dades de caràcter personal previst en l'annex d'aquesta Ordenança podrà ser
modificat mitjançant el procediment reglamentàriament establert per Decret d'Alcaldia donant compte al ple en
la propera sessió ordinària que es celebri.

 

Article 7. Dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Les persones quines dades figurin en els fitxers podran exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició de les dades, quan procedeixi, mitjançant sol·licitud dirigida a l'alcaldia o bé a l'òrgan que es pugui
designar específicament com a responsable de determinats fitxers.

 

Article 8. Inscripció dels fitxers al Registre de Protecció de Dades de Catalunya de l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.

S'acorda sol·licitar a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, una vegada efectuada la publicació de
l'ordenança a la que es fa referència a l'apartat anterior, que procedeixi a la inscripció dels fitxers al Registre
de Protecció de Dades de Catalunya.

 

Disposició derogatòria. Amb motiu de l'aprovació d'aquest ordenança es procedeix a la derogació de qualsevol
ordenança vigent anterior relativa a la creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de
caràcter personal.
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ANNEXOS

Relació de fitxers: Annex 1 a 42.

 

Annex 1. Creació del fitxer USUARIS DE SERVEIS MUNICIPALS

 

RESPONSABLE DEL FITXER

- Denominació de l'ens: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

- Administració a la que pertany: Administració local

- NIF: P08000500A

- Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1

- Codi postal. Localitat: 08480

- Província: Barcelona

- País: Espanya

- Telèfon: 93 843 25 01

- Fax: 93 843 23 13

- Email: ametlla@ametlla.cat

 

FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS

- Finalitat: gestió dels diferents serveis municipals de l'Ajuntament utilitzats pels usuaris.

- Usos: gestió dels usuaris dels diferents serveis municipals (casals, piscina, poliesportiu, activitats joventut,
esports, cultura, cementiri, arxiu municipal, deixalleria, biblioteca, ludoteca, atenció a la dona, atenció a la gent
gran, defensa del consumidor, mediació municipal, TIC, transport, carnet municipal de transport).

 

PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS D'INTERESSATS

- Origen de les dades: les persones interessades o el/la seva representant legal.

- Col·lectius d'interessats: usuaris del serveis municipals.

- Procediment de recollida: enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES

- Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI/NIE/Passaport. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura
manuscrita. Signatura electrònica. Correu electrònic. Imatge i núm. seguretat social.

- Dades de característiques personals: edat. Sexe.

- Dades acadèmiques i professionals: formació. Titulacions.

- Dades d'ocupació laboral: professió/aturat.

- Dades econòmiques, financeres i d' assegurances: dades bancàries

- Altres dades: motiu de la petició.

 

SISTEMA DE TRACTAMENT
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- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

 

MESURES DE SEGURETAT

- Nivell de seguretat adoptat: bàsic

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES

- Altres destinataris de cessions: no es preveuen cessions específiques de dades.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

- No es produeixen transferències internacionals de dades.

 

DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

- A la mateixa adreça assenyalada com a domicili del responsable del fitxer.

 

 

Annex 2. Creació del fitxer EDUCACIÓ

 

RESPONSABLE DEL FITXER

- Denominació de l'ens: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

- Administració a la que pertany: Administració local

- NIF: P08000500A

- Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1

- Codi postal. Localitat: 08480

- Província: Barcelona

- País: Espanya

- Telèfon: 93 843 25 01

 - Fax: 93 843 23 13

- Email: ametlla@ametlla.cat

 

FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS

- Finalitat: gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic d'educació que realitza l'Ajuntament
en exercici de les seves competències i funcions educatives.

- Usos: gestió acadèmica, administrativa i econòmica de l'alumnat. Gestió de la formació, titulació, historial
acadèmic de l'estudiant, altes i baixes; beques i ajuts a l'estudi. Foment de les activitats educatives. Gestió de
la llar d'infants, l'escola d'adults i de l'escola de música.

 

PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL.LECTIUS D' INTERESSATS

- Origen de les dades: les persones interessades o els seus progenitors o tutors/ores legals. Altres
administracions públiques.
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- Col·lectius d'interessats: alumnes i pares o tutors en l'àmbit del servei públic d'educació.

- Procediment de recollida: enquestes o entrevistes personals, formularis, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES

- Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI/NIE/Passaport. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura
manuscrita. Signatura electrònica. Correu electrònic. Imatge.

- Dades de característiques personals: sexe. Data i lloc de naixement. Nacionalitat. Dades familiars i llengua
materna.

- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions.

 

SISTEMA DE TRACTAMENT

- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

 

MESURES DE SEGURETAT

- Nivell de seguretat adoptat: bàsic.

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES

- Altres destinataris de cessions: Departament d'Ensenyament. Altres Administracions públiques competents en
la matèria.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

- No es produeixen transferències internacionals de dades.

 

DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

- A la mateix adreça assenyalada com a domicili del responsable del fitxer.

 

 

Annex 3. Creació del fitxer GESTIÓ TRIBUTARIA

 

RESPONSABLE DEL FITXER

- Denominació de l'ens: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

- Administració a la que pertany: Administració local

- NIF: P08000500A

- Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1

- Codi postal. Localitat: 08480

- Província: Barcelona

- País: Espanya

- Telèfon: 93 843 25 01
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- Fax: 93 843 23 13

- Email: ametlla@ametlla.cat

 

FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS

- Finalitat: recaptació tributària.

- Usos: gestió de la generació, liquidació i cobrament dels tributs de competència municipal. Gestió de les
bonificacions corresponents.

 

PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS D'INTERESSATS

- Origen de les dades: les persones interessades o el/la seva representant legal. Registres públics.
Administracions públiques.

- Col·lectius d'interessats: contribuents i persones físiques presumptament infractores.

- Procediment de recollida: enquestes o entrevistes personals, formularis, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES

- Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI/NIE/Passaport. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura
manuscrita. Signatura electrònica. Correu electrònic.

- Dades de circumstàncies socials: situació familiar i dades d'ocupació laboral. Situació de desocupació.

- Dades fiscals: dades de tributs. Exempcions, reduccions, bonificacions, deduccions, exempcions i altres
beneficis. Dades bancàries. Dades tributàries (ingressos, rendes).

- Dades relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives: infraccions i sancions administratives.

 

SISTEMA DE TRACTAMENT

- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

 

MESURES DE SEGURETAT

- Nivell de seguretat adoptat: mitjà.

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES

- Altres destinataris de cessions: Administració tributària (art. 95 de la Llei 58/2003, general tributària).
Cadastre Immobiliari (art. 14 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei del cadastre immobiliari).

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

   - No es produeixen transferències internacionals de dades.

 

DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

- A la mateixa adreça assenyalada com a domicili del responsable del fitxer.
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Annex 4. Creació del fitxer RELACIONS INSTITUCIONALS

 

RESPONSABLE DEL FITXER

- Denominació de l'ens: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

- Administració a la que pertany: Administració local

- NIF: P08000500A

- Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1

- Codi postal. Localitat: 08480

- Província: Barcelona

- País: Espanya

- Telèfon: 93 843 25 01

- Fax: 93 843 23 13

 - Email: ametlla@ametlla.cat

 

FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS

- Finalitat: relacions institucionals.

- Usos: manteniment de l'agenda i la informació de contacte sobre col·laboració administrativa, relacions
polítiques, contactes protocol·laris i gestió de les diferents activitats dels càrrecs polítics.

 

PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS D'INTERESSATS

- Procedència: les persones interessades o el/la seva representant legal. Administracions públiques. Registres
públics.

- Col·lectius d'interessats: persones de contacte. Càrrecs electes. Càrrecs públics.

- Procediment de recollida: enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES

- Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI/NIE/Passaport. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Correu electrònic.

- Dades acadèmiques i professionals: formació. Titulacions

- Dades d'ocupació laboral: càrrec electe/públic. Professió i empresa o entitat.

 

SISTEMA DE TRACTAMENT

- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

 

MESURES DE SEGURETAT

- Nivell de seguretat adoptat: bàsic.

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
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- Altres destinataris de cessions: altres Administracions públiques competents en la matèria.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

- No es produeixen les transferències internacionals de dades.

 

DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

- A la mateixa adreça assenyalada com a domicili del responsable del fitxer.

 

 

Annex 5. Creació del fitxer PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

 

RESPONSABLE DEL FITXER

- Denominació de l'ens: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

- Administració a la que pertany: Administració local

- NIF: P08000500A

- Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1

- Codi postal. Localitat: 08480

- Província: Barcelona

- País: Espanya

- Telèfon: 93 843 25 01

- Fax: 93 843 23 13

- Email: ametlla@ametlla.cat

 

FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS:

- Finalitat: gestió de la intermediació laboral entre el sol·licitant d'ocupació i l'empresa contractant. Difusió i
foment del teixit empresarial del municipi.

- Usos: impulsar i difondre les activitats i productes del teixit econòmic i empresarial al municipi. Promoció
turística i de la ciutat. Promoció del comerç. Cerca d'ocupació per als ciutadans del municipi.

 

PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS D'INTERESSATS:

- Procedència: les persones físiques interessades o el/la seu/seva representant legal. Persones jurídiques.
Altres Administracions públiques.

- Col·lectius d'interessats: persones que sol·liciten feina, empreses que demanen treballadors i la xarxa
empresarial que realitza la seva activitat al municipi.

- Procediment de recollida: enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER. TIPUS DE DADES TRACTADES.

- Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms. DNI/NIF/NIE/Passaport. Telèfon. Adreça postal. Adreça
electrònica. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Imatge. Número de la seguretat social.
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- Dades de característiques personals: sexe. Data de naixement. Lloc de naixement. Nacionalitat. Llengua
materna. Estat civil. Dada de residència. Tipus, percentatge, descripció i documentació acreditativa de
minusvalia. Incapacitat.

- Dades de circumstàncies socials: situació familiar. Associacions professionals a les que pertany.

- Dades economicofinanceres: perceptor de prestacions i tipus.

- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions. Historial acadèmic. Experiència professional.

- Dades d'ocupació laboral: historial laboral. Llocs de treball. Situació actual. Disponibilitat laboral

 

SISTEMA DE TRACTAMENT

- Sistemes de tractament: parcialment automatitzat.

 

MESURES DE SEGURETAT:

- Nivell de seguretat adoptat: mitjà

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES:

- Destinataris de cessions: altres serveis municipals d'ocupació. Empreses sol·licitants de treballadors.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

- No es produeixen transferències internacionals de dades.

 

DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

- A la mateixa adreça assenyalada com a domicili del responsable del fitxer.

 

 

Annex 6. Creació de fitxer REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA

 

RESPONSABLE DEL FITXER

- Denominació de l'ens: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

- Administració a la que pertany: Administració local

- NIF: P08000500A

- Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1

- Codi postal. Localitat: 08480

- Província: Barcelona

- País: Espanya

- Telèfon: 93 843 25 01

- Fax: 93 843 23 13

- Email: ametlla@ametlla.cat

 

FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS:
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- Finalitat: gestió, control i garantia de la constància de l'entrada i sortida de documents que tinguin com a
destinatari o expedeixi l'Ajuntament.

- Usos: realitzar les funcions administratives d'entrada i sortida de documents.

 

PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS D'INTERESSATS:

- Procedència: les persones físiques o jurídiques, interessades o el/la seva representant legal. Administracions
públiques.

- Col·lectius d'interessats: les persones físiques o jurídiques sol·licitants o destinataris.

- Procediment de recollida: enquestes o entrevistes personals, formularis, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES:

- Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms. DNI/NIF/NIE/Passaport. Telèfon. Adreça postal. Adreça
electrònica. Signatura manuscrita. Signatura electrònica.

 

SISTEMA DE TRACTAMENT

- Sistemes de tractament: parcialment automatitzat

 

MESURES DE SEGURETAT:

- Nivell de seguretat adoptat: alt

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES:

- Destinataris de cessions: Administracions destinatàries de la sol·licitud.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

- No es produeixen transferències internacionals de dades.

 

DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

- A la mateixa adreça assenyalada com a domicili del responsable del fitxer.

 

 

Annex 7. Creació del fitxer BENESTAR SOCIAL

 

RESPONSABLE DEL FITXER

- Denominació de l'ens: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

- Administració a la que pertany: Administració local

- NIF: P08000500A

- Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1

- Codi postal. Localitat: 08480
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- Província: Barcelona

- País: Espanya

- Telèfon: 93 843 25 01

- Fax: 93 843 23 13

- Email: ametlla@ametlla.cat

 

FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS

- Finalitat: gestió dels expedients de serveis socials d'atenció primària municipal, en l'àmbit de les
competències atribuïdes per la legislació reguladora del sistema públic de serveis socials.

- Usos: serveis socials. Banc dels aliments. Tramitació d'autoritzacions i sol·licituds de serveis per a la mobilitat
de persones amb discapacitat. Discapacitat i minusvalidesa. Suport a l'autonomia personal i atenció a la
dependència. Atenció i protecció a la infància i adolescència. Immigració, acollida i integració social.

 

PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS D'INTERESSATS

- Origen de les dades: el propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques. Altres
persones físiques.

- Col·lectius d'interessats: usuaris dels diversos serveis socials municipals.

- Procediment de recollida: enquestes o entrevistes personals, formularis, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES

- Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI/NIE/Passaport. Nom i cognoms. Adreça. Signatura manuscrita.
Signatura electrònica. Telèfon. Correu electrònic.

- Dades de característiques personals: estat civil. Dades familiars. Edat. Sexe. Data de naixement. Nacionalitat.
Lloc de naixement.

- Dades de circumstàncies socials: allotjament o habitatge. Propietats o possessions. Aficions i estils de vida.
Situació familiar.

- Dades d'ocupació laboral: historial laboral. Llocs de treball.

- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions.

- Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos i rendes. Hipoteques. Dades de nòmina. Subsidis i
beneficis. Crèdits. Préstecs i avals. Impostos. Deduccions. Dades bancàries.

- Dades especialment protegides: salut. Origen racial o ètnic. Religió.

 

SISTEMA DE TRACTAMENT

- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

 

MESURES DE SEGURETAT

- Nivell de seguretat adoptat: bàsic.

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES

- Altres destinataris de cessions: Departament de Benestar social i família. Departament Atenció a la Infància.
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Administració Oberta de Catalunya.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

- No es produeixen transferències internacionals de dades.

 

DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

- A la mateixa adreça assenyalada com a domicili del responsable del fitxer

 

 

Annex 8. Creació del fitxer REGISTRE D'INTERESSOS

 

RESPONSABLE DEL FITXER

- Denominació de l'ens: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

- Administració a la que pertany: Administració local

- NIF: P08000500A

- Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1

- Codi postal. Localitat: 08480

- Província: Barcelona

- País: Espanya

- Telèfon: 93 843 25 01

- Fax: 93 843 23 13

- Email: ametlla@ametlla.cat

 

FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS

- Finalitat: recopilar i registrar totes les declaracions presentades per les persona obligades a fer-ho, sobre
possibles causes d'incompatibilitats, i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar
ingressos, i sobre els seus béns patrimonials i participació en societats.

- Usos: altres registres administratius.

 

PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS D'INTERESSATS

- Origen de les dades: les persones interessades o el/la seva representant legal.

- Col·lectius d'interessats: membres electes de la Corporació. Directius. Funcionaris amb habilitació estatal que
hagin accedit al lloc de treball pel sistema de lliure designació.

- Procediment de recollida: enquestes o entrevistes personals, formularis, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES

- Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Imatge. Signatura manuscrita.
Signatura electrònica. Correu electrònic.
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- Dades de circumstàncies socials: propietats o possessions.

- Dades d' ocupació laboral: lloc de treball.

- Dades acadèmiques i professionals: mandat, pressa de possessió.

- Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades d'ingressos. Rendes. Inversions. Patrimoni. Crèdits. Plans
de pensió. Beneficis. Hipotecàries. Subsidis. Jubilacions.

- Dades d'informació comercial: activitats negocis. Llicències comercials.

- Dades de transaccions: béns subministrats. Béns rebuts. Transaccions financeres. Compensacions.
Indemnitzacions.

 

SISTEMA DE TRACTAMENT

- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

 

MESURES DE SEGURETAT

- Nivell de seguretat adoptat: bàsic

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES

- Altres destinataris de cessions: Portal de transparència per publicitat activa (art 11.1.b) de la Llei 19/2014, de
29 desembre de transparència, accés a la informació i bon govern). Oficina Antifrau (art. 14 de la Llei 14/2008,
de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya).

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

- No es produeixen transferències internacionals de dades.

 

DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

- A la mateixa adreça assenyalada com a domicili del responsable del fitxer

 

 

Annex 9. Creació del fitxer VIDEOVIGILÀNCIA

 

RESPONSABLE DEL FITXER

- Denominació de l'ens: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

- Administració a la que pertany: Administració local

- NIF: P08000500A

- Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1

- Codi postal. Localitat: 08480

- Província: Barcelona

- País: Espanya

- Telèfon: 93 843 25 01

- Fax: 93 843 23 13
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- Email: ametlla@ametlla.cat

 

FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS

- Finalitat: captació d'imatges i enregistrament mitjançant càmeres de videovigilància.

 - Usos: vigilància i control dels accessos de persones a les dependències i instal·lacions de l' Ajuntament.
Possibilitat d'exercir les accions legals que corresponguin en cas d'alguna incidència, i seguretat de les
persones. Control de presència.

 

PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS D'INTERESSATS

- Origen de les dades: les persones que accedeixen a les dependències i instal·lacions de l'Ajuntament.

- Col·lectius d'interessats: persones que accedeixen a les dependències i instal·lacions de l'Ajuntament.

- Procediment de recollida: mitjançant sistema de vídeo per captura i enregistrament d'imatges.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES

- Dades identificatives: Imatge. Nom, cognoms, DNI/NIF/NIE/Passaport. Signatura.

 

SISTEMA DE TRACTAMENT

- Sistema de tractament: automatitzat.

 

MESURES DE SEGURETAT

- Nivell de seguretat adoptat: bàsic.

 

CESSIONS O COMUNICACIÓ DE DADES

- Altres destinataris de cessions: no es preveuen cessions específiques de dades

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

- No es produeixen transferències internacionals de dades.

 

DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

- A la mateixa adreça assenyalada com a domicili del responsable del fitxer.

 

 

Annex 10. Modificació del fitxer EXPEDIENTS I PROCEDIMENTS MUNICIPALS

 

FINALITAT I USOS PREVISTOS:

- Usos: gestió dels expedients i procediments administratius relacionats amb les competències municipals.
Gestió de les actes d'òrgans col·legiats. Retransmissió, gravació i emmagatzematge de sessions plenàries i
altres actes públics.
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PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS D'INTERESSATS:

- Procedència: les persones físiques interessades o el/la seva representant legal.

- Col·lectius d'interessats: subjectes interessats en el procediment. Assistents a les sessions plenàries i altres
actes públics.

- Procediment de recollida: enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. Enregistrament d'imatge i veu
mitjançant càmeres o altres sistemes de gravació.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES:

- Dades de caràcter identificatiu: Adreça electrònica. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Imatge. Veu.

- Altre tipus de dades: dades relatives al procediment administratiu específic instruït.

 

SISTEMA DE TRACTAMENT

- Sistemes de tractament: parcialment automatitzat

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES:

- Destinataris de cessions: altres Administracions públiques competents en la matèria. Delegació del Govern i
Administració autonòmica (article 196.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals). Publicació de les sessions del Ple
a la seu electrònica municipal (article 10.2 de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics en
el sector públic de Catalunya).

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

- No es produeixen transferències internacionals de dades.

 

I, en conseqüència, el redactat definitiu és el següent:

RESPONSABLE DEL FITXER

- Denominació de l'ens: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

- Administració a la que pertany: Administració local

- NIF: P08000500A

- Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1

- Codi postal. Localitat: 08480

- Província: Barcelona

- País: Espanya

- Telèfon: 93 843 25 01

- Fax: 93 843 23 13

- Email: ametlla@ametlla.cat

 

FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS:

- Finalitat: gestió dels expedients i procediments administratius relacionats amb les competències municipals.
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- Usos: gestió dels expedients i procediments administratius relacionats amb les competències municipals.
Gestió de les actes d'òrgans col·legiats. Retransmissió, gravació i emmagatzematge de sessions plenàries i
altres actes públics.

 

PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS D'INTERESSATS:

- Procedència: les persones físiques interessades o el/la seva representant legal.

- Col·lectius d'interessats: subjectes interessats en el procediment. Assistents a les sessions plenàries i altres
actes públics.

- Procediment de recollida: enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. Enregistrament d'imatge i veu
mitjançant càmeres o altres sistemes de gravació.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES:

- Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms. DNI/NIF/NIE/Passaport. Telèfon. Adreça postal. Adreça
electrònica. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Imatge. Veu.

- Altre tipus de dades: dades relatives al procediment administratiu específic instruït.

 

SISTEMA DE TRACTAMENT

- Sistemes de tractament: parcialment automatitzat

 

MESURES DE SEGURETAT:

- Nivell de seguretat adoptat: bàsic

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES:

- Destinataris de cessions: altres Administracions públiques competents en la matèria. Delegació del Govern i
Administració autonòmica (article 196.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals). Publicació de les sessions del Ple
a la seu electrònica municipal (article 10.2 de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics en
el sector públic de Catalunya).

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

- No es produeixen transferències internacionals de dades.

 

DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

- Departament de Secretaria. Plaça de l'Ajuntament 1, 08480 Ametlla del Vallès.

 

 

Annex 11. Modificació del fitxer CENS D'ANIMALS

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES

- Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI/NIE/Passaport. Nom i cognoms. Adreça. Signatura manuscrita.
Signatura electrònica. Telèfon. Correu electrònic. Imatge
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- Dades de característiques personals: data de naixement. Sexe. Informe d'aptitud psicològica.

- Dades infraccions: delictes i faltes. Infraccions penals, infraccions administratives.

- Dades economicofinanceres: assegurança.

- Dades de circumstàncies socials: llicències. Habitatge.

- Dades especialment protegides: salut.

I, en conseqüència el redactat final és el següent:

 

RESPONSABLE DEL FITXER

- Denominació de l'ens: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

- Administració a la que pertany: Administració local

- NIF: P08000500A

- Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1

- Codi postal. Localitat: 08480

- Província: Barcelona

- País: Espanya

- Telèfon: 93 843 25 01

- Fax: 93 843 23 13

- Email: ametlla@ametlla.cat

 

FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS

- Finalitat: manteniment del Registre censal d'animals de companyia i gossos potencialment perillosos (gestió
de les llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos per a les que es necessari el certificat
d'aptitud psicològica dels propietaris).

- Usos: altres registres administratius.

 

PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS D'INTERESSATS

- Origen de les dades: les persones interessades o el/la seva representant legal. Administracions públiques.

- Col·lectius d'interessats: propietaris d'animals de companyia. Propietaris d'animals potencialment perillosos.

- Procediment de recollida: enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES

- Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI/NIE/Passaport. Nom i cognoms. Adreça. Signatura manuscrita.
Signatura electrònica. Telèfon. Correu electrònic. Imatge

- Dades de característiques personals: data de naixement. Sexe. Informe d'aptitud psicològica.

- Dades infraccions: delictes i faltes. Infraccions penals, infraccions administratives.

- Dades economicofinanceres: assegurança.

- Dades de circumstàncies socials: llicències. Habitatge.

- Dades especialment protegides: salut.
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SISTEMA DE TRACTAMENT

- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

 

MESURES DE SEGURETAT

- Nivell de seguretat adoptat: alt.

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES

- Altres destinataris de cessions: altres Administracions públiques.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

- No es produeixen transferències internacionals de dades.

 

DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

- Policia Local, carrer Barcelona, 08480 Ametlla del Vallés.

 

 

Annex 12. Modificació del fitxer PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS

 

FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS:

- Finalitat: gestió del Padró Municipal d'Habitants.

-- Usos: padró Municipal d'Habitants.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES:

- Dades de caràcter identificatiu: Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Adreça electrònica.

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES:

- Destinataris de cessions: altres Administracions públiques (art 16.3 de la LRBRL). Serveis estadístics -Institut
Nacional d'estadística- (art 10 de la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública).

I, en conseqüència, el redactat resulta de la manera següent:

 

RESPONSABLE DEL FITXER

- Denominació de l'ens: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

- Administració a la que pertany: Administració local

- NIF: P08000500A

- Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1

- Codi postal. Localitat: 08480

- Província: Barcelona
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- País: Espanya

- Telèfon: 93 843 25 01

- Fax: 93 843 23 13

- Email: ametlla@ametlla.cat

 

FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS:

- Finalitat: gestió del Padró Municipal d'Habitants.

- Usos: padró Municipal d'Habitants.

 

PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS D'INTERESSATS:

- Procedència: les persones interessades o el/la seva representant legal.

- Col·lectius d'interessats: persones empadronades al municipi o que volen empadronar-se.

- Procediment de recollida: enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES:

- Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms. DNI/NIF/NIE/Passaport. Telèfon. Adreça postal. Signatura
manuscrita. Signatura electrònica. Adreça electrònica.

- Dades de característiques personals: Data de naixement. Sexe. Lloc de naixement. Nacionalitat.

- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulació.

 

SISTEMA DE TRACTAMENT

- Sistemes de tractament: parcialment automatitzat

 

MESURES DE SEGURETAT:

- Nivell de seguretat adoptat: bàsic

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES:

- Destinataris de cessions: altres Administracions públiques (art 16.3 de la LRBRL). Serveis estadístics -Institut
Nacional d'estadística- (art 10 de la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública).

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

- No es produeixen transferències internacionals de dades.

 

DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

- Departament de Secretaria. Plaça Ajuntament1, 08480 Ametlla del Vallès.
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Annex 13. Modificació del fitxer PARELLES DE FET

 

PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS D'INTERESSATS

- Origen de les dades: el propi interessat o el seu representant legal.

- Col·lectius d'interessats: persones inscrites en el Registre o que es volen inscriure.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES

- Dades identificatives: Correu electrònic. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Data de naixement.

- Dades de característiques personals: estat civil.

I, en conseqüència, el redactat resulta de la següent manera:

RESPONSABLE DEL FITXER

- Denominació de l'ens: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

- Administració a la que pertany: Administració local

- NIF: P08000500A

- Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1

- Codi postal. Localitat: 08480

- Província: Barcelona

- País: Espanya

- Telèfon: 93 843 25 01

- Fax: 93 843 23 13

- Email: ametlla@ametlla.cat

 

FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS

- Finalitat: gestió del registre de parelles de fet que resideixen al municipi.

- Usos: altres registres administratius.

 

PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS D'INTERESSATS

- Origen de les dades: el propi interessat o el seu representant legal.

- Col·lectius d'interessats: persones inscrites en el Registre o que es volen inscriure.

- Procediment de recollida: formularis o sol·licituds.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES

 Dades identificatives: NIF/DNI/NIE/Passaport. Nom i cognoms. Adreça. Correu electrònic. Telèfon. Signatura
manuscrita. Signatura electrònica. Data de naixement.

- Dades de característiques personals: estat civil.

 

SISTEMA DE TRACTAMENT

- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.
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MESURES DE SEGURETAT

- Nivell de seguretat adoptat: bàsic.

 

CESSIONS O COMUNICACIÓ DE DADES

- Altres destinataris de cessions: no es preveuen cessions específiques de dades.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

- No es produeixen transferències internacionals de dades.

 

DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

- Departament de Secretaria. Plaça Ajuntament 1, 08480 Ametlla del Vallès.

 

 

Annex 14. Modificació del fitxer POLICIA LOCAL

 

FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS

- Usos: gestió del Registre d'armes i gestió dels permisos d'armes de competència municipal. Grua municipal.
Vehicles abandonats. Objectes perduts. Animals abandonats. Custòdia de detinguts. Actuacions de mediació.
Enregistrament de trucades adreçades a la Policia Local.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES

- Dades especialment protegides: salut. Religió.

- Dades de caràcter identificatiu:. Marques físiques. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Empremta.
Dades de característiques personals: sexe.. Lloc naixement. Nacionalitat. Característiques físiques. Dades
familiars. Llengua materna i estat civil.

- Dades de circumstàncies socials: Matrícula vehicle. Allotjament o habitatge. Dades relatives a les
circumstàncies que han motivat l'actuació policial.

- Dades relatives a infraccions penals o administratives: infraccions i sancions administratives. Delictes i faltes.

- Dades informació comercial: activitats i negocis.

- Altres tipus de dades: dades de característiques personals i socials relacionades amb les actuacions policials.

 

MESURES DE SEGURETAT

- Nivell de seguretat adoptat: alt.

I, en conseqüència, el redactat resulta de la manera següent:

 

RESPONSABLE DEL FITXER

- Denominació de l'ens: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

- Administració a la que pertany: Administració local
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- NIF: P08000500A

- Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1

- Codi postal. Localitat: 08480

- Província: Barcelona

- País: Espanya

- Telèfon: 93 843 25 01

- Fax: 93 843 23 13

- Email: ametlla@ametlla.cat

 

FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS

- Finalitat: gestió policial integrada. Sistema de seguretat integrat. Realització i tramitació d'atestats, control de
vehicles abandonats, dipòsits de detinguts, entrada i sortida de documents, registre de guals, gestió de
personal, d'accidents en trànsit, citacions judicials, grues, gestió de l'absentisme laboral (permisos i llicències).
Personal de la plantilla de la policia local i organització dels serveis diaris. Ordres de treball.

- Usos: gestió del Registre d'armes i gestió dels permisos d'armes de competència municipal. Grua municipal.
Vehicles abandonats. Objectes perduts. Animals abandonats. Custòdia de detinguts. Actuacions de mediació.
Enregistrament de trucades adreçades a la Policia Local.

 

PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS D'INTERESSATS

- Origen de les dades: les persones interessades o el/la seva representant legal. Altres persones físiques.
Administracions públiques. Registres públics.

- Col·lectius d'interessats: persones ingressades al dipòsit de detinguts, qualsevol persona que intervé o
visualitza un accident de trànsit. Persones de la plantilla de la policia local.

- Procediment de recollida: enquestes o entrevistes, formularis o sol·licituds i documentació diverses. Aplicació
informàtica.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES

- Dades especialment protegides: salut. Religió.

- Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI/NIE/Passaport. Nom i cognoms. Marques físiques. Adreça. Signatura
manuscrita. Signatura electrònica. Empremta. Telèfon. Imatge. Veu.

- Dades de característiques personals: sexe. Data naixement. Lloc naixement. Nacionalitat. Característiques
físiques. Dades familiars. Llengua materna i estat civil.

- Dades de circumstàncies socials: llicències. Permisos i autoritzacions. Matrícula vehicle. Allotjament o
habitatge. Propietats o possessions. Dades relatives a les circumstàncies que han motivat l'actuació policial.
Formació, titulacions i experiència professional, categoria/grau.

- Dades relatives a infraccions penals o administratives: infraccions i sancions administratives. Delictes i faltes.

- Dades informació comercial: activitats i negocis.

- Altres tipus de dades: dades de característiques personals i socials relacionades amb les actuacions policials.

 

SISTEMA DE TRACTAMENT

- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.
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MESURES DE SEGURETAT

- Nivell de seguretat adoptat: alt.

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES

- Altres destinataris de cessions: companyies asseguradores (article 18 de la Llei 50/1980, de 3 d'octubre de
contractes d'assegurances).

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

- No es produeixen transferències internacionals de dades.

 

DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

- Policia Local de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Carrer Barcelona, 08480 Ametlla del Vallès.

 

 

Annex 15. Modificació del fitxer GESTIÓ DE PERSONAL

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES

- Dades de caràcter identificatiu: Núm. Seguretat social/Mutualitat. Núm. registre de personal.. . Signatura
manuscrita. Signatura electrònica. Correu electrònic.

- Dades de característiques personals: dades familiars, estat civil.

- Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries. Dades de nòmina, aportacions a plans de
pensions.

- Dades de circumstàncies socials: situació familiar.

- Dades relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives: infraccions i sancions administratives,
delictes i faltes.

- Dades especialment protegides: salut i afiliació sindical.

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES

- Altres destinataris de cessions: Administració tributària (art. 95 de la Llei 58/2003, general tributària).
Organismes de la Seguretat Social. Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals. Mútua d'accidents de treball
contractada. Portal de la transparència (art. 11 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern).

I, en conseqüència, el redactat resulta de la manera següent:

 

RESPONSABLE DEL FITXER

- Denominació de l'ens: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

- Administració a la que pertany: Administració local

- NIF: P08000500A

- Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1

- Codi postal. Localitat: 08480
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- Província: Barcelona

- País: Espanya

- Telèfon: 93 843 25 01

- Fax: 93 843 23 13

- Email: ametlla@ametlla.cat

 

FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS

- Finalitat: gestió de personal.

- Usos: gestió, manteniment, oposicions, concursos, formació del personal, control horari, borsa de treball
intern, plantilla orgànica, expedients disciplinaris, altes i baixes de personal, llistat de voluntaris.

 

PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS D'INTERESSATS

- Origen de les dades: es persones interessades o el/la seva representant legal.

- Col·lectius d'interessats: personal que treballa a l'Ajuntament. Persones que presenten el seu currículum
vitae. Interessats que es presenten a un procés de selecció.

- Procediment de recollida: enquestes o entrevistes, correu electrònic/internet, transmissió electrònica i
contractes, currículum vitae, sol·licitud, titulacions, documentació diversa, notificacions.

 

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES

- Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI/NIE/Passaport. Nom i cognoms. Num. Seguretat social/Mutualitat.
Núm. registre de personal. Adreça. Telèfon. Imatge. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Correu
electrònic.

- Dades de característiques personals: data i Lloc de naixement. Nacionalitat, dades familiars, estat civil.

- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions. Experiència professional.

- Dades d'ocupació laboral: llocs de treball.

- Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries. Dades de nòmina, aportacions a plans de
pensions. Subsidis, beneficis i import a retenir.

- Dades de circumstàncies socials: situació familiar.

- Dades relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives: infraccions i sancions administratives,
delictes i faltes.

- Dades especialment protegides: dades de salut i afiliació sindical.

 

SISTEMA DE TRACTAMENT

   - Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

 

MESURES DE SEGURETAT

- Nivell de seguretat adoptat: mitjà.

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES

- Altres destinataris de cessions: Administració tributària (art. 95 de la Llei 58/2003, general tributària).
Organismes de la Seguretat Social. Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals. Mútua d'accidents de treball
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contractada. Portal de la transparència (art. 11 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern).

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

- No es produeixen transferències internacionals de dades.

 

DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

- A la mateixa adreça assenyalada com a domicili del responsable del fitxer.

 

 

Annex 16. Supressió del fitxer GESTIÓ DE CERTIFICATS

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer EXPEDIENTS I PROCEDIMENTS MUNICIPALS I ACTES D'ÒRGANS
COL·LEGIATS.

 

 

Annex 17. Supressió del fitxer REGISTRE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer EXPEDIENTS I PROCEDIMENTS MUNICIPALS I ACTES D'ÒRGANS
COL·LEGIATS.

 

 

Annex 18. Supressió del fitxer GESTIÓ DE BENESTAR SOCIAL (NIVELL BÀSIC)

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer BENESTAR SOCIAL.

 

 

Annex 19. Supressió del fitxer TARGETES APARCAMENT PERSONES AMB DISMINUCIÓ

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer BENESTAR SOCIAL.
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Annex 20. Supressió del fitxer XISSAP

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer BENESTAR SOCIAL.

 

 

Annex 21. Supressió del fitxer SERVEIS SOCIALS

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer BENESTAR SOCIAL.

 

 

Annex 22. Supressió del fitxer GESTIÓ POLICIAL

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer FITXER DE GESTIÓ POLICIAL.

 

 

Annex 23. Supressió del fitxer FITXER DE CÀMERES DE CONTROL DE TRANSIT

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer FITXER DE GESTIÓ POLICIAL.

 

 

Annex 24. Supressió del fitxer FITXER DE CÀMERES DE CONTROL DE TRANSIT

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer FITXER DE GESTIÓ POLICIAL.

 

 

Annex 25. Supressió del fitxer SERVEI DE CULTURA

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer USUARIS DE SERVEIS MUNICIPALS.
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Annex 26. Supressió del fitxer SERVEIS D'ESPORTS

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer USUARIS DE SERVEIS MUNICIPALS.

 

 

Annex 27. Supressió del fitxer SERVEI BIBLIOTECA

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer USUARIS DE SERVEIS MUNICIPALS.

 

 

Annex 28. Supressió del fitxer GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer USUARIS DE SERVEIS MUNICIPALS.

 

 

Annex 29. Supressió del fitxer GESTIÓ SISTEMES D'INFORMACIÓ

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer GESTIÓ DE PERSONAL.

 

 

Annex 30. Supressió del fitxer GESTIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I ESCOLA D'ADULTS

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer EDUCACIÓ.

 

 

Annex 31. Supressió del fitxer GESTIÓ D'INGRESSOS
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-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer GESTIÓ TRIBUTARIA.

 

 

Annex 32. Supressió del fitxer CONTRIBUENTS I RECAPTACIÓ

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer GESTIÓ TRIBUTARIA.

 

 

Annex 33. Supressió del fitxer GESTIÓ CONSISTORIAL I INSTITUCIONAL

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer RELACIONS INSTITUCIONALS.

 

 

Annex 34. Supressió del fitxer CIUTADANS

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer RELACIONS INSTITUCIONALS.

 

 

Annex 35. Supressió del fitxer GESTIÓ DE COMPTABILITAT

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer GESTIÓ ECONÒMICA I CONTRACTACIÓ.

 

 

Annex 36. Supressió del fitxer GESTIÓ COMPTABLE I TERCERS

 

-Motiu de la supressió: reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer GESTIÓ ECONÒMICA I CONTRACTACIÓ.
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Annex 37. Supressió del fitxer REGISTRE D'ENTITATS MUNICIPALS

 

-Motiu de la supressió: no aplicació de la LOPD, donat que es tracta d'un fitxer de persones jurídiques i no
físiques.

 

 

Annex 38. Supressió del fitxer ASGEL, que consta inscrit a la “Agencia Española de Protección de Datos”

 

-Motiu de la supressió: Articles 3 i 11 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, a on s'estableix la competència d'aquest organisme (i no de la Agencia Española de Protección de
Datos) pels fitxers dels ens locals de Catalunya.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: no aplicació de la LOPD, donat que es
tracta d'un fitxer de persones jurídiques i no físiques.

 

 

Annex 39. Supressió del fitxer PERSONAL, que consta inscrit a la “Agencia Española de Protección de Datos”

 

-Motiu de la supressió: Articles 3 i 11 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, a on s'estableix la competència d'aquest organisme (i no de la Agencia Española de Protección de
Datos) pels fitxers dels ens locals de Catalunya.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer GESTIÓ DE PERSONAL.

 

 

Annex 40. Supressió del fitxer PMH, que consta inscrit a la “Agencia Española de Protección de Datos”

 

-Motiu de la supressió: Articles 3 i 11 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, a on s'estableix la competència d'aquest organisme (i no de la Agencia Española de Protección de
Datos) pels fitxers dels ens locals de Catalunya.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS.

 

 

Annex 41. Supressió del fitxer TERCERS, que consta inscrit a la “Agencia Española de Protección de Datos”

 

-Motiu de la supressió: Articles 3 i 11 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, a on s'estableix la competència d'aquest organisme (i no de la Agencia Española de Protección de
Datos) pels fitxers dels ens locals de Catalunya.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer GESTIÓ ECONÒMICA I CONTRACTACIÓ.

 

 

Annex 42. Supressió del fitxer XISSAP, que consta inscrit a la “Agencia Española de Protección de Datos”
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-Motiu de la supressió: Articles 3 i 11 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, a on s'estableix la competència d'aquest organisme (i no de la Agencia Española de Protección de
Datos) pels fitxers dels ens locals de Catalunya.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: les dades personals que conté el fitxer
que es suprimeix s'integraran en el fitxer BENESTAR SOCIAL. ». ”

 

SEGON.- Sotmetre l'expedient instruït a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils mitjançant
anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari
de major difusió a nivell provincial i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, als efectes de presentació de
suggeriments i/o al·legacions.

 

TERCER.- Declarar que en cas que no es formulin reclamacions o al·legacions en el període d'informació pública
l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic, sense necessitat d'adoptar un nou acord
plenari.

 

QUART.- Indicar que un cop aprovada definitivament l'ordenança s'haurà de publicar el text complet de la
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'edictes de la Corporació, tot anunciant la seva
referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que determina l'article 66.1 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

CINQUÈ.- Trametre l'acord d'aprovació definitiva de l'ordenança així com còpia íntegra i fefaent d'aquesta a les
Administracions de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, un cop publicat el text de l'ordenança de
conformitat amb el que preveu l'article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s'aprova el reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

SISÈ.- Procedir a la tramesa dels formularis i documentació corresponents a l'Agència Catalana de Protecció de
Dades, una vegada s'hagi procedit a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva de l'ordenança, per tal de
procedir a la declaració i inscripció dels fitxers de dades de caràcter personal enumerats en l'annex 1 de
l'ordenança.

 

SETÈ.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb
aquest assumpte.”

 

L'Ametlla del Vallès, 12 de desembre de 2016

 

Andreu González i Gil

Alcalde

 

(16.350.026)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CALLÚS

ANUNCI sobre aprovació inicial del Reglament de règim intern de l'Escola municipal de música.

El Ple de l'Ajuntament de Callús, en la sessió de data 26 d'octubre de 2016, va aprovar inicialment el
Reglament de règim intern de l'Escola Municipal de Música, sotmetre'l a informació pública per un període de
trenta dies i concedir audiència als interessats durant el mateix termini.

En compliment del tràmit d'informació pública, els acords esmentats i el text del Reglament es poden consultar,
durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Aquest mateix aquest Anunci es publicarà al tauler d'edictes de l'Ajuntament, la pàgina web municipal, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al diari Regió-7.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap
tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l'article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

 

Callús, 13 de desembre de 2016

 

Joan Badia Pujol

Alcalde

 

(16.351.019)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CALLÚS

ANUNCI sobre modificació dels Estatuts del Patronat municipal del casal del poble.

El Ple de l'ajuntament,, en sessió del dia 30 de novembre de 2016, va aprovar inicialment la modificació dels
estatuts del Patronat Municipal del Casal del Poble.

En compliment del tràmit d'informació pública, els acords esmentats i el text del Reglament es poden consultar,
durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Aquest mateix aquest Anunci es publicarà al tauler d'edictes de l'Ajuntament, la pàgina web, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i al diari Regió-7.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap
tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l'article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

 

Callús, 13 de desembre de 2016

 

Joan Badia Pujol

Alcalde

 

(16.351.048)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE LA MARCA

EDICTE sobre aprovació inicial del Pla del polígon PP-ind-3.

Es fa saber que l'Alcalde per decret núm. 55/16, de data 17 de novembre de 2016 va prendre el següent

 

ACORD

 

Primer.- Aprovar inicialment el pla parcial del polígon PP-ind-3 presentat per Manuel Gregorio Amela Ferrer
redactat i formulat pel tècnic Sr. Francesc Albin i Collet (Albin Arquitectes SCP)

 

Segon.- Sotmetre'l a informació pública pel termini d'un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província i en el DOGC i un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal, a fi que qualsevol persona que
ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que
consideri oportunes.

 

Tercer: Conjuntament amb el Pla Parcial de Delimitació s'exposarà un document comprensiu dels extrems
següents:

a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i
concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.

b) Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o modificació d'un
instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació proposada altera
la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració.

 

Quart: Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició
n'autoritzi un de més llarg.

 

Cinquè: Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els procediments de
planejament i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web
oficial de l'ajuntament (www.castellvidelamarca.cat)

 

Sisè: Amb el resultat de la informació pública i dels informes emesos pels organismes afectats, es sol·licitarà
l'informe preceptiu a la Comissió Territorial d'Urbanisme, previ a l'adopció de l'acord d'aprovació definitiva.

 

 

Castellví de la Marca, 18 de novembre de 2016
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Xavier Ramos i Pujol

Alcalde

 

(16.326.081)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE FORALLAC

EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'expropiació forçosa pel procediment de taxació conjunta
dels béns i drets afectats per la prolongació del carrer Mas Bou a Peratallada.

L'alcaldia el dia 5 de desembre de 2016, va dictar la següent resolució:

«Primer.- Deixar sense efecte l'apartat sisè de la resolució de l'alcaldia de data 2 de maig de 2016, mitjançant
la qual s'aprova inicialment el “Projecte d'expropiació forçosa pel procediment de taxació conjunta dels béns i
drets afectats per la prolongació del carrer Mas Bou a Peratallada”, que literalment disposa:

“L'aprovació definitiva del projecte restarà supeditada a la prèvia aprovació definitiva del projecte titulat
“Urbanització parcial de la prolongació del carrer Mas Bou de Peratallada”, en compliment del que disposa
l'article 125.5 del Reglament de la Llei d'urbanisme.”

 

Segon.- Desestimar íntegrament en base als arguments continguts en els informes de dates 11 de juliol i 31 de
novembre de 2016 emesos per l'arquitecte redactor del projecte senyor Jaume Viñolas Segura, les al·legacions
i el full d'apreuament contradictori dels béns immobles afectats per l'expropiació, presentats per la senyora
Pilar de Ros Gotor mitjançant escrits de dates 10 de juny i 5 d'agost de 2016, respectivament, contra la
resolució de l'alcaldia de data 2 de maig de 2016 d'aprovació inicial del “Projecte d'expropiació forçosa pel
procediment de taxació conjunta dels béns i drets afectats per la prolongació del carrer Mas Bou a Peratallada”.

 

Tercer.- Aprovar definitivament el “Projecte d'expropiació forçosa pel procediment de taxació conjunta dels
béns i drets afectats per la prolongació del carrer Mas Bou a Peratallada” amb una valoració econòmica
d'expropiació de cada finca i el valor total, següents:

 

Finca 1 23.689,82 €

Finca 2 989,17 €

Finca 3 307,17 €

Finca 4 1.203,98 €

Finca 5 826,50 €

Finca 6 778,40 €

Finca 7 4.731,88 €

Finca 8 7.349,81 €

TOTAL 39.876,73 €

 

 

Quart.- Publicar la present resolució d'aprovació definitiva al BOPG, al DOGC, al Tauler d'anuncis de la
corporació i a la pàgina web de l'ajuntament www.forallac.cat.
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Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats propietaris i titulars de béns i drets que figuren a
l'expedient, amb l'advertiment que la manca de pronunciament en el termini de vint dies posteriors a la
notificació de l'aprovació definitiva s'ha de considerar com acceptació de la valoració fixada i, en el seu cas,
que el preu just ha quedat definitivament determinat.

 

Sisè.- Si en el termini esmentat les persones interessades manifesten per escrit la seva disconformitat amb la
valoració aprovada, l'expedient es traslladarà al Jurat d'Expropiació de Catalunya per a la fixació del preu
just.»

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestivament recurs de
reposició davant de l'alcaldia en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al
BOP de Girona, o bé directament recurs contenciós contenciós-administratiu davant del Jutjat del contenciós-
administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest
edicte al BOP de Girona. Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
procedent d'interposar.

 

Forallac, 13 de desembre de 2016

 

Josep Sala Leal

Alcalde

 

(16.350.043)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.20162/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16350043-2016



ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCI sobre suspensió de la licitació per a la contractació dels serveis de recollida, admissió,
classificació, transport, distribució, lliurament i tornada de la correspondència ordinària, certificada,
notificacions administratives i altres serveis postals d'aquest Ajuntament en territori nacional i
transfronterer (AS-63/2015).

La Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de desembre de 2015 va aprovar l'expedient de contractació,
mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, dels serveis de recollida, admissió,
classificació transport, distribució lliurament i tornada de la correspondència ordinària, certificada, notificacions
administratives i altres serveis postals d'aquest Ajuntament en territori nacional i transfronterer (AS-63/2015);
i aprovació dels plecs tècnics i econòmico-administratius que el regeixen; licitació que es troba en fase de
proposta d'adjudicació.

VISTA la comunicació de data 5 de desembre de 2016 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, de la
interposició de recurs especial en matèria de contractació interposat per l'empresa licitadora RECERCA I
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL S.L., previst en els arts. 40 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, contra la
Resolució del Tinent d'Alcalde d'Hisenda i Serveis Centrals núm. 9319/2016 de 16 de novembre, de declaració
de l'oferta econòmicament més avantatjosa

De conformitat amb el que disposa l'art 111.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Hisenda i
Serveis Centrals, per Provisió de data 14 de desembre de 2016, HA DISPOSAT:

 

1. Suspendre el procediment licitatori del contracte de serveis de recollida, admissió, classificació transport,
distribució lliurament i tornada de la correspondència ordinària, certificada, notificacions administratives i altres
serveis postals d'aquest Ajuntament en territori nacional i transfronterer (AS-63/2015); fins a la resolució del
recurs especial en matèria de contractació interposat per RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL S.L.
per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

 

2. Sotmetre la present a ratificació per part de l'òrgan municipal competent per a la resolució del recurs.

 

3. Anunciar la present suspensió en el perfil de contractant d'aquest Ajuntament i en els Diaris Oficials

 

L'Hospitalet de Llobregat, 15 de desembre de 2016

 

El tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Centrals

 

P. d. (Resolució núm. 2243/2016, de 29 de març, BOPB de 18/04/2016)

Soledat Colomé Coca

Tècnica lletrada del Servei de Contractació
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(16.350.028)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.20162/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16350028-2016



ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MANLLEU

ANUNCI sobre exposició pública de l'avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal.

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 15 de novembre d'enguany, va aprovar la publicació i subjecció a
informació pública de l'avanç de la formulació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el qual es
formalitza en els següents documents:

 

VOLUM I.   AVANÇ DE PLANEJAMENT.

 

DOCUMENT I.1     

Memòria informativa i justificativa.

Objectius i criteris generals del pla.

Síntesi de les alternatives considerades.

 

DOCUMENT I.2        

Documentació gràfica.

Plànols d'informació i d'avanç d'ordenació.        

 

DOCUMENT I.3          

Document inicial estratègic.

 

DOCUMENT I.4         

Diagnosi de mobilitat.

 

DOCUMENT I.5     

Estudi d'inundabilitat.

 

DOCUMENT I.6     

Estudi per a la identificació de riscos geològics.

 

DOCUMENT I.7     

Estudi demogràfic.

 

DOCUMENT I.8      
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Programa de participació ciutadana.

 

A tal efecte, es va decidir:

- Convocar la informació pública per mitjà de la publicació dels corresponents edictes en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat i a dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en
l'àmbit municipal. El termini d'informació pública serà d'un mes, el qual es computarà des de la darrera de les
publicacions obligatòries.

- Garantir l'accés i consulta íntegra dels documents de l'avanç per mitjans telemàtics per mitjà de la seva
publicació a la seu electrònica municipal (www.manlleu.cat).

 

El dret d'informació es pot exercitar a l'oficina d'atenció ciutadana (OAC) de l'Ajuntament, situada a la primera
planta de la Casa de la Vila, tos els dies laborables de les 8,30h a les 14,30h fins el dia 09.01.2017. A partir
d'aquesta data i mentre estigui en exposició pública, tots els dies laborables de 9 a 14 hores i els dimarts,
dimecres i dijous de 16 a 18 hores.

Durant el termini d'informació pública, totes les persones físiques o jurídiques poden:

a) Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l'expedient de l'avanç de planejament
(AST/621/2015) i obtenir-ne còpia.

b) Presentar els suggeriments o alternatives; així com els informes o documents que considerin oportú aportar,
els quals seran analitzats i valorats amb l'objecte de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals del
planejament.

 

La qual cosa es fa pública d'acord amb el que prescriuen els articles 106, en relació amb el 23.1.a) del Decret
305/2006m de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

 

Manlleu, 14 de desembre de 2016

 

Àlex Garrido i Serra

Alcalde

 

(16.351.017)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ

EDICTE sobre contractació per substitució de la mestra per a l'escola bressol municipal.

En compliment del que disposa l'article 291.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya; i
els articles 22 i 94.1) i 3) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals es fa públic que per resolució del dia 14 de desembre de 2016, es va aprovar la
contractació urgent de la senyora Caterina Orriols Calbet, amb DNI 5331XXXXX, com personal interí, per
substitució de la Sra. Eva Bolívar Labari mitjançant un contracte d'interinitat a temps complert, mentre duri la
situació de baixa laboral d'aquest últim.

 

Masllorenç, 14 de desembre de 2016

 

Núria Manchado Llorens

Alcaldessa

 

(16.351.049)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA

ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte executiu de remodelació del carrer les Eres.

El Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 15 de setembre de 2016, adoptà per unanimitat
dels membres assistents el següent acord:

 

2.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'OBRES I DE LA RELACIÓ DETALLADA DE
BÉNS I DRETS

 

1. ANTECEDENTS

1.1. En la sessió del ple ordinari número 2/2016 de data 5 d'abril de 2016, es va acordar aprovar inicialment el
projecte executiu de “Remodelació del carrer Les Eres”, i sotmetre'l a informació pública per un termini de 30
dies hàbils.

1.2. Així mateix es va acordar iniciar el procediment expropiatori dels béns i drets continguts a la relació
detallada incorporada al projecte d'obra municipal de “Remodelació del carrer Les Eres”, condicionada a
l'aprovació definitiva del projecte i sotmetre'l a informació pública per un termini de 20 dies hàbils.

1.3. Mitjançant anunci publicat al BOPT número 78, de 25 d'abril de 2016, es van sotmetre a informació
pública els acords d'aprovació inicial del projecte executiu i el de la relació de béns i drets afectats.

1.4. Al BOPT número 131, d'11 de juliol de 2016, es va publicar l'anunci pel qual s'elevava a definitiu l'acord
d'aprovació inicial del projecte executiu de "Remodelació del carrer Les Eres" així com el de la relació de béns i
drets afectats, al no haver-se presentat al·legacions durant el tràmit d'informació pública.

 

2. FONAMENTS DE DRET

Legislació aplicable:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril que pel s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC).

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS).

- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic (TRLCSP).

En relació a l'art. 235.2 del TRLMRLC, el 38.2 del ROAS, en regular quina ha de ser la tramitació dels projectes
d'obres locals, disposa que "L'acord d'aprovació definitiva del projecte s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la
província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al butlletí informatiu local, si n'hi ha, i s'ha d'inserir al
tauler d'anuncis de la corporació".

Malgrat que això no s'ha fet així, certament encara no s'ha exhaurit el termini per poder aprovar definitivament
i publicar el mencionat projecte executiu, atès que l'art. 37.5 del ROAS diu que aquest termini és de sis mesos
a comptar de l'aprovació inicial, essent que la manca de resolució dins aquest termini comporta la caducitat del
procediment i l'arxiu de les actuacions dins els trenta dies següents a l'acabament d'aquell.

En aquest sentit, interessa la Sentencia núm. 105/2001 de 9 febrer, del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, (Sala Contenciosa administrativa, Secció 3a), quan diu que "Los instantes solicitan en primer lugar
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la anulación del acuerdo de 31-10- 96, por no haberse publicado en el D.O.G el acuerdo de aprobación
definitiva del Proyecto de Obras "Urbanización Sector Este Can Rabassa" adoptado el 23-8-96 (por acuerdo
distinto al que hemos citado de igual fecha), publicación exigible por el art. 38.2 del Reglamento de Obras,
Actividades y Servicios aprobado por Decreto 179/1995 de 13 de junio. Con ser cierto este dato (pues la
Administración sólo trae la copia de DOG correspondiente a la aprobación inicial) ello no implica en última
instancia más que la inejecutividad de aquel proyecto y en consecuencia la inejecutividad del acuerdo de
imposición que nos ocupa en tanto el Ayuntamiento no proceda a dicha publicación, pero no afecta a la validez
de ninguno de estos actos".

Per tot això, proposo al ple l'adopció del següent ACORD

 

PRIMER. Aprovar definitivament el projecte executiu de "Remodelació del carrer Les Eres", redactat per Ponent
Enginyers SL.

L'aprovació del projecte porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels terrenys
compresos en ella, a efectes d'expropiació forçosa.

 

SEGON. Aprovar definitivament la relació detallada de béns i drets afectats que es detallen a continuació:

 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS:

 

FINCA 1:

Ubicació: C/ Les Eres, s/n

Referència cadastral: 1984914CF2518F0001OT

Servitud permanent: 30,14 m2

Ocupació temporal: 107,36 m2

Naturalesa del sòl: Sòl urbà sense edifi car

Destinació dels béns i drets: Vial públic C/ Les Eres

Tipus d'expropiació: Per destinar a sistema urbanístic (Vial públic - Clau X)

Titular registral del dret: MERCEDES MIRANDA GUARDIOLA. Ple domini.

 

FINCA 2:

Ubicació: C/ Les Eres, sòl

Referència cadastral: 1984923CF2518D0001JP

Servitud permanent: 30,94 m2

Ocupació temporal: 0 m2

Naturalesa del sòl: Sòl urbà sense edificar

Destinació dels béns i drets: Vial públic C/ Les Eres

Tipus d'expropiació: Per destinar a sistema urbanístic (Vial públic - Clau X)

Titular registral del dret: No es coneix.

Titular cadastral: JUAN BARGALLÓ PEDRET

 

FINCA 3:
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Ubicació: C/ Les Eres, sòl

Referència Cadastral: 1984919CF2518F0001IT

Servitud permanent: 145,85 m2

Ocupació temporal: 0 m2

Naturalesa del sòl: Sòl urbà sense edificar

Destinació dels béns i drets: Vial públic C/ Les Eres

Tipus d'expropiació: Per destinar a sistema urbanístic (Vial públic - Clau X)

Titular registral del dret: EUSTAQUI MORENTE BUENO i CAROLINA LORENZO SALVAT. Ple domini.

 

TERCER. Iniciar procediment expropiatori dels béns i drets continguts a la relació de béns i drets afectats pel
projecte d'obra de "Remodelació del carrer Les Eres".

 

QUART. Publicar el corresponent anunci en el BOPT, DOGC, butlletí informatiu local, i al taulell electrònic
municipal a la web www.pradelldelateixeta.cat.

 

CINQUÈ. Notificar el present acord a les persones titulars de béns i drets afectats.

 

Fer constar que si es vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà de la seva notificació.

 

Pradell de la Teixeta, 15 de setembre de 2016

 

Mar Amorós Mas

Alcaldessa

 

(16.329.049)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE REUS

EDICTE sobre publicació de l'oferta pública per a l'any 2016.

Per decret de data 14 de desembre de 2016 número 2016013146 i modificat per decret número 2016013240
de data 16 de desembre de 2016, s'aprova l'Oferta Pública de treball per a l'any 2016:

 

FUNCIONARIS DE CARRERA

Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, C, subgrup C2. Classificació: Escala
d'administració especial, subescala serveis especials, classe guàrdia urbana. Nombre de vacants: Vuit.
Denominació: Guàrdia.

Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, A, subgrup A2. Classificació: Escala
d'administració especial, subescala serveis especials, classe guàrdia urbana. Nombre de vacants: Una.
Denominació: Inspector Guàrdia Urbana.

 

Reus, 19 de desembre de 2016

 

P. d. s. del secretari general

M. Rosa Ferré Amador

Adjunta de secretaria

 

(16.354.017)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE RUBÍ

EDICTE sobre aprovació definitiva d'un projecte d'arranjament (casino).

Per mitjà d'aquest anunci es fa avinent que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 29 de
novembre de 2016, va aprovar definitivament el “Projecte d'arranjament parcial del Casino Espanyol de Rubí“
de data 21 de juliol de 2016, redactat per Ignacio Bárcena Díaz, amb un Pressupost d'Execució per Contracte
de 60.499,32€ (49.999,44€ més 10.499,88€ del 21% d'IVA), que conté l'Estudi de Seguretat i Salut en
compliment del R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. de 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció

 

Contra aquest acte, que esgota la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició
davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes o bé recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos, en ambdós casos des de
l'endemà de l'última publicació d'aquest anunci al BOP o al DOGC. Tot això de conformitat amb el que
preceptua l'article 116 i els següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAD-PAC.

 

Rubí, 29 de novembre de 2016

 

Marta Cuesta García

Secretària general

 

(16.354.024)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SALT

EDICTE sobre convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'un tècnic d'intervenció (exp.
2016D052000007).

L´Ajuntament de Salt, per decret d´Alcaldia de data 11 de novembre de 2016, va convocar el procediment de
selecció per a proveir definitivament, mitjançant concurs oposició lliure, una plaça de tècnic d´intervenció,
inclosa a l´oferta pública d´ocupació de l´any 2016. Les bases reguladores i annexos d´aquesta convocatòria
es van aprovar per la Junta de Govern Local en data 21 d´octubre de 2016 i s´han publicat en el BOP de
Girona núm. 222, de data 21 de novembre de 2016.

Les instàncies-tipus sol.licitant prendre part en les proves es presentaran en el registre general de
l'Ajuntament, o en la forma que determina l'art. 16 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dirigides a l´Alcalde President de la Corporació, en el
termini de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent de la darrera publicació d'aquesta convocatòria
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el Boletín Oficial del Estado.

 

Salt, 15 de desembre de 2016

 

Jordi Viñas Xifra

Alcalde

 

(16.354.019)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA

ANUNCI sobre retirada d’un vehicle abandonat en un aparcament públic (SIV-0252016).

Per Decret d'Alcaldia 440/2016, de data 2 de desembre, en relació a la retirada d'un vehicle abandonat en un
aparcament públic, s'ha resolt el següent:

Primer.- Procedir a retirar el vehicle marca Honda model HR-V amb matrícula B3283XD i bastidor número
JHMGH2370YS205444, situat en l'aparcament públic Avda. Generalitat, s/n, procedint-se al seu tractament
com a residu sòlid urbà, ordenant-se el trasllat del vehicle a un Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles,
per a la seva destrucció i descontaminació, atès que en el termini concedit en el Decret 406/2015, de data 2 de
desembre de 2015, cap interessat ha efectuat cap actuació vers el vehicle indicat, tal com s'esmenta en la part
expositiva d'aquest Decret, pel que es considera un vehicle abandonat.

 

Segon.- Publicar aquest Decret en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Sant Iscle de Vallalta, 7 de desembre de 2016

 

Eduard Turon i Mainat

Alcalde

 

(16.350.030)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SITGES

EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal.

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 28/11/2016 va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la
modificació del Reglament Orgànic Municipal.

Se sotmet aquest acord a informació públic i audiència als interessats mitjançant publicació d'aquest edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el diari local i
en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de 30 dies a comptar de la darrera publicació, per tal que les
persones interessades puguin formular les reclamacions i suggeriments que considerin adients, en el ben entès
que de no presentar-se cap s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'ulterior acord.

En compliment de l'esmentat acord, durant aquest termini l'expedient romandrà exposat al públic per a la seva
consulta a la Secretaria General de l'Ajuntament (C/ Davallada, 12 2a planta -Edifici Miramar) de dilluns a
divendres de 9 a 13.30

 

RECURSOS:

Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la
interposició de cap tipus de recurs.

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.

 

Sitges, 5 de desembre de 2016

 

Miquel Forns Fusté

Alcalde

 

Davant meu,

Mercè López-Feliu Font

Secretària general accidental

 

(16.354.064)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VALLGORGUINA

ANUNCI sobre el llistat d'admesos i exclosos del concurs oposició per cobrir un lloc d'auxiliar
administratiu.

Per la Resolució de l'Alcaldia núm. 575 de data 12/12/2016, s'aprovà la relació provisional d'aspirants admesos
i exclosos de la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'auxiliar administratiu que es transcriu tot seguit:

 

“DECRET DE L'ALCALDIA

LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS CONCURS OPOSICIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIU

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de selecció de personal per a la
cobertura d'una plaça d'auxiliar administratiu mitjançant concurs oposició.

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades juntament amb la convocatòria per Junta de
Govern Local de data 16/11/2016, i de conformitat amb l'article 78 del Reglament del personal al servei de les
entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i de l'article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de bases del règim local,

 

RESOLC

 

PRIMER. Aprovar la següent relació d'aspirants admesos i exclosos:

 

ADMESOS

 

 Núm. ordre Nom i Cognoms

1 Neus Urpí Ibañez

3 Luís Ayala Vila

4 Ferran Pratginestos Gonzalo

5 Jordi Clusellas Nogué

6 Antonia Vilella Morera

7 Montserrat Marín Rubio

8 Carlos Riu Canton

9 Sandra Sanchez Toro

10 Susana Cobos Rodriguez

11 Fco. Javier Muñoz Garcia
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12 Almudena Noguera Alaminos

13 Miguel Angel Sanchez Alvarez

14 Cristina Isern Arabia

15 Maite Campasol Terrats

16 Neus Bachs Coma

17 M. Angeles Vilarrasa Deumal

18 Pere Ruiz Barajas

19 Maria Ester Casanova Casanova

20 Maria del Mar Cervera Sau

21 Annabel Ortigosa Guillén

22 Cristina del Hoyo Valentin

23 Yolanda Estrada Valiente

24 Sílvia Izquierdo Rubio

25 Albert Llavina Masuet

26 Esther Jiménez García

27 Esther Prados Valderas

28 Meritxell Iñiguez Elias

29 Esther Fidalgo Vazquez

 

 

EXCLOSOS

 

Núm. ordre Nom i Cognoms  Motiu

2 David Bachiller Gonzalez  No aporta títol acadèmic

 

 

SEGON. Els aspirants exclosos disposen fins el dia 19 de desembre de 2016 per a presentar la documentació
corresponent.

 

TERCER. Publicar la relació provisional d'admesos i exclosos en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
en el taulell d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament.

 

QUART.- Designar els membres del tribunal qualificador que estarà composat pels següents membres:
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Presidenta: Macarena Lupón Lorente, Secretària Interventora de la Corporació o persona en qui es delegui.

Vocals: Núria Fábregas Pujadas, Secretària Interventora de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor o
persona en qui es delegui.

 David Sandoval Cuenca, representant de l'escola d'Administració Pública o persona en qui es delegui.

 Rosa M. Planas Muñoz, administrativa de la Corporació, o persona en qui es delegui.

Secretària: Laura Benedet Díaz, auxiliar administratiu de la Corporació o persona en qui es delegui.

 

CINQUÈ.- Convocar a tots els aspirants que han de realitzar les proves de coneixements generals el proper
dijous 22 de desembre de 2016 a les 9:00 hores a la sala d'exposicions (Casal del Poble) situada en el C/
Església, 13 de Vallgorguina

 

SISÈ.- Comunicar als següents aspirants que hauran de realitzar la prova de català

 

Núm. ordre Nom i Cognoms  

1 Neus Urpí Ibañez  

10 Susana Cobos Rodriguez  

13 Miguel Angel Sanchez Alvarez  

19 Maria Ester Casanova Casanova  

22 Cristina del Hoyo Valentin  

28 Meritxell Iñiguez Elias Pendent d'aportar certificat equivalència

 

 

Es fa públic de conformitat amb el que disposa l'article 78 del Reglament del personal al servei de les entitats
locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, als efectes que durant el termini de cinc dies naturals els
aspirants exclosos puguin formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat l'exclusió.

 

Vallgorguina, 14 de desembre de 2016

 

Joan Mora Alsina

Alcalde

 

(16.350.016)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VIC

ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte tècnic d'obres de millores al camp de rugbi municipal.

El Ple municipal, en sessió realitzada el 7 de desembre de 2016, va prendre el següent acord:

 

PRIMER. Aprovar definitivament el projecte tècnic d'obres de millores al camp de Rugbi municipal, redactat per
l'oficina tècnica municipal.

 

SEGON. Publicar aquest acord al BOP, al DOGC i al tauler d'anuncis físic i electrònic d'aquest Ajuntament, en
compliment del que disposa l'art. 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

 

Vic, 15 de desembre de 2016

 

Maria Pilar Lobera Calvo

Secretària

 

(16.351.050)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VIC

ANUNCI sobre publicació del catàleg de llocs de treball per a l'any 2017.

Es fa públic que per acord del Ple Municipal de data 07.12.16 es va aprovar, entre d'altres, el Catàleg de llocs
de treball de l'Ajuntament de Vic per l'any 2017, que recull les següents modificacions:

 

- Amortitzar el lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva d'ensenyament, corresponent a l'Àrea d'Alcaldia i
Social, Departament d'Educació.

- Ampliar una dotació del lloc de treball d'auxiliar de Benestar Social, corresponent a l'Àrea d'Alcaldia i Social,
Departament de Benestar Social i Salut Pública, passant de ser 4 a 5 dotacions.

- Amortitzar el lloc de treball d'auxiliar de gestió de l'OAC, corresponent a l'Àrea d'Economia i Serveis,
Departament de Règim Intern, Oficina d'Atenció Ciutadana.

- Ampliar una dotació del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva de l'OAC, corresponent a l'Àrea d'Economia
i Serveis, Departament de Règim Intern, Oficina d'Atenció Ciutadana.

- Ampliar 1 dotació del lloc de treball d'administratiu/iva de Secretaria, corresponent a l'Àrea d'Alcaldia i Social,
Departament Secretaria General, passant de ser 1 a 2 dotacions.

- Ampliar 1 dotació del lloc de treball d'administratiu/iva, corresponent a l'Àrea d'Alcaldia i Social, Departament
d'Educació, passant de ser 1 a 2 dotacions.

- Ampliar 4 dotacions del lloc de treball d'administratiu/iva de Benestar Social, corresponent a l'Àrea d'Alcaldia
i Social, Departament de Benestar Social i Salut Pública, passant de ser 1 a 5 dotacions.

 

- Crear 2 llocs de treball de tècnic/a auxiliar Oficina Acollida, corresponents a l'Àrea d'Alcaldia i Social,
Departament d'Oficina d'Acollida, Joves, Igualtat, Ciutadania i Participació ciutadana, amb les següents
característiques:

Grup: C1

Nivell de complement de destí: 15

Complement específic: 690,18 €

Forma de provisió: promoció interna

Tipus de lloc: reservat a personal funcionari

Tipus de jornada: ordinària

 

- Crear 1 lloc de treball d'administratiu/iva, corresponent a l'Àrea de Promoció de la Ciutat, Departament de
Formació i Inserció Laboral, amb les següents característiques:

Grup: C1

Nivell de complement de destí: 15

Complement específic: 690,18 €

Forma de provisió: promoció interna

Tipus de lloc: reservat a personal funcionari
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Tipus de jornada: ordinària

 

- Crear 1 lloc de treball d'administratiu/iva d'Arxiu, corresponent a l'Àrea de Promoció de la Ciutat,
Departament de Cultura i Museus, amb les següents característiques:

Grup: C1

Nivell de complement de destí: 15

Complement específic: 690,18 €

Forma de provisió: promoció interna

Tipus de lloc: reservat a personal funcionari

Tipus de jornada: ordinària

 

- Crear 2 llocs de treball d'administratiu/iva, corresponent a l'Àrea de Promoció de la Ciutat, Departament de
Convivència i Seguretat, amb les següents característiques:

Grup: C1

Nivell de complement de destí: 15

Complement específic: 690,18 €

Forma de provisió: promoció interna

Tipus de lloc: reservat a personal funcionari

Tipus de jornada: ordinària

 

- Crear 2 llocs de treball d'administratiu/iva, corresponent a l'Àrea de Promoció de la Ciutat, Departament de
Comerç, Consum i Mercat de Marxants, amb les següents característiques:

Grup: C1

Nivell de complement de destí: 15

Complement específic: 690,18 €

Forma de provisió: promoció interna

Tipus de lloc: reservat a personal funcionari

Tipus de jornada: ordinària

 

- Crear 1 lloc de treball d'administratiu/iva, corresponent a l'Àrea de Promoció de la Ciutat, Departament de
Turisme, amb les següents característiques:

Grup: C1

Nivell de complement de destí: 15

Complement específic: 690,18 €

Forma de provisió: promoció interna

Tipus de lloc: reservat a personal funcionari

Tipus de jornada: ordinària

 

- Ampliar 1 dotació del lloc de treball d'administratiu/iva de l'Àrea de Territori, corresponent a l'Àrea del
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Territori, Departament d'Urbanisme i Activitats, passant de ser 4 a 5 dotacions.

- Ampliar 1 dotació del lloc de treball d'administratiu/iva de Brigada, corresponent a l'Àrea d'Economia i
Serveis, Departament de Serveis, passant de ser 1 a 2 dotacions.

- Ampliar 2 dotacions del lloc de treball d'administratiu/iva d'Hisenda, corresponent a l'Àrea d'Economia i
Serveis, Departament d'Hisenda, passant de ser 1 a 3 dotacions.

- Ampliar 1 dotació del lloc de treball d'administratiu/iva d'Hisenda i Caixa, corresponent a l'Àrea d'Economia i
Serveis, Departament d'Hisenda, passant de ser 1 a 2 dotacions.

- Ampliar 7 dotacions del lloc de treball d'Administratiu/iva de l'OAC, corresponents a l'Àrea d'Economia i
Serveis, Departament de Règim Intern, Oficina d'Atenció Ciutadana, passant de ser 3 a 10 dotacions.

 

- Crear 1 lloc de treball d'administratiu/iva, corresponent a l'Àrea d'Economia i Serveis, Departament de Règim
Intern, Oficina d'Atenció Ciutadana, Unitat de Notificacions, amb les següents característiques:

Grup: C1

Nivell de complement de destí: 15

Complement específic: 690,18 €

Forma de provisió: promoció interna

Tipus de lloc: reservat a personal funcionari

Tipus de jornada: ordinària

 

- Declarar a amortitzar 1 lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva de Secretaria, corresponent a l'Àrea
d'Alcaldia i Social, Departament Secretaria General.

- Declarar a amortitzar 1 lloc de treball d'auxiliar de gestió, corresponent a l'Àrea d'Alcaldia i Social,
Departament d'Educació.

- Declarar a amortitzar 4 llos de treball d'auxiliar de Benestar Social, corresponent a l'Àrea d'Alcaldia i Social,
Departament de Benestar Social i Salut Pública.

- Declarar a amortitzar 2 llocs de treball d'Agent Oficina Acollida, corresponents a l'Àrea d'Alcaldia i Social,
Departament d'Oficina d'Acollida, Joves, Igualtat, Ciutadania i Participació ciutadana.

- Declarar a amortitzar 1 lloc de treball de recepció FOIL, corresponent a l'Àrea de Promoció de la Ciutat,
Departament de Formació i Inserció Laboral.

- Declarar a amortitzar 1 lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva d'Arxiu, corresponent a l'Àrea de Promoció
de la Ciutat, Departament de Cultura i Museus.

- Declarar a amortitzar 2 llocs de treball d'auxiliar administratiu/iva de Policia, corresponent a l'Àrea de
Promoció de la Ciutat, Departament de Convivència i Seguretat.

- Declarar a amortitzar 2 llocs de treball d'auxiliar administratiu/iva Serveis Generals, corresponent a l'Àrea de
Promoció de la Ciutat, Departament de Comerç, Consum i Mercat de Marxants.

- Declarar a amortitzar 1 lloc de treball d'auxiliar informació general i turisme, corresponent a l'Àrea de
Promoció de la Ciutat, Departament de Turisme.

- Declarar a amortitzar 1 lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva de l'Àrea de Territori, corresponent a l'Àrea
del Territori, Departament d'Urbanisme i Activitats.

- Declarar a amortitzar 1 lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva de Brigada, corresponent a l'Àrea
d'Economia i Serveis, Departament de Serveis.

- Declarar a amortitzar 2 llocs de treball d'auxiliar administratiu/iva d'Hisenda, corresponent a l'Àrea
d'Economia i Serveis, Departament d'Hisenda.

- Declarar a amortitzar 1 dotació del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva d'Hisenda i Caixa, corresponent
a l'Àrea d'Economia i Serveis, Departament d'Hisenda.
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- Declarar a amortitzar 7 llocs de treball d'Auxiliar Administratiu/iva de l'OAC, corresponents a l'Àrea
d'Economia i Serveis, Departament de Règim Intern, Oficina d'Atenció Ciutadana.

- Declarar a amortitzar 1 lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, corresponent a l'Àrea d'Economia i Serveis,
Departament de Règim Intern, Oficina d'Atenció Ciutadana, Unitat de Notificacions.

- Modificar la tipologia de la jornada laboral de les 5 dotacions del lloc de treball d'Agent Cívic, passant d'una
jornada d'especial dedicació (ED) a una jornada ordinària (O).

 

Es fa constar que s'exposa al públic l'expedient aprovat amb els seus antecedents, durant quinze dies hàbils
comptats a partir del següent al de la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En l'esmentat termini, qualsevol persona
interessada podrà examinar-lo i presentar les reclamacions en contra que s'ajustin a dret.

Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagin interposat reclamacions, es considerarà definitivament
aprovat.

 

Vic, 15 de desembre de 2016

 

Maria Pilar Lobera Calvo

Secretària

 

(16.351.051)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

SECCIÓ TERCERA DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
DE CATALUNYA

ANUNCI sobre admissió a tràmit d'un recurs (exp. 215/2016).

Por tenerlo así acordado en Decreto de esta fecha, se hace saber por medio del presente que en esta Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha
admitido a tramite el recurso nº 215/2016, interpuesto por D. JOSEL, S.L.U.contra el Acuerdo del
Ayuntamiento de Barcelona, de 10/3/2016, por el que se aprueba el Plan Especial Urbanístico para la
regulación de establecimientos turísticos, albergues juveniles, residencias colectivas de alojamiento temporal y
viviendas de uso turístico en Barcelona, así como laprórroga de la suspensión de Planes Urbanísticos y Licencias
acordada por acuerdo de 1/7/2015, de dicho Ayuntamiento.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.
Sirviendo la publicación del presente edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del
propio acto administrativo recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional o
económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma en las presentes actuaciones
hasta el momento en que hayan de ser emplazados para contestar demanda.

 

Barcelona, 7 de diciembre de 2016

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(16.350.069)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 764/2010).

Jutjat Primera Instància 1 Vilafranca del Penedès

Av. d'Europa, 10

08720 Vilafranca del Penedès

Procediment: Procediment ordinari 764/2010

Secció: A

Part demandant: José Maria Gonzalez Monroy i Montserrat Calleja De Castro

Procurador ISABEL PALLEROLA FONT

Part demandada: AGUAGRES, S.L., Enric Mir Teixidor, Robert Mir Teixidor i Bonastre Rius Lluis Miquel

Procurador RAIMUNDA MARIGO CUSINE

En el judici esentat, s'ha dictat la resolució el text literal de la qual és el següent:

 

SENTENCIA Nº 69/2014

En Vilafranca del Penedès a 24 de marzo de 2014

Vistos por Dª MÓNICA BUETAS MESA, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de
Vilafranca del Penedés, los presentes autos de Juicio Ordinario nº 764/2010, seguidos ante este Juzgado a
instancia de D. JOSÉ Mª GONZÁLEZ MONROY y Dª. MONTSERRAT CALLEJA DE CASTRO, representados por la
Procuradora de los Tribunales Dª. Isabel Pallerola Font y asistidos del Letrado D. Miquel Ángel Pigem de las
Heras contra la mercantil AGUAGRES S.L., en situación de rebeldía procesal; D. ENRIC MIR TEIXIDOR y D.
ROBERT MIR TEIXIDOR, representados por la Procuradora de los Tribunales Dª. Raimunda Marigó Cusiné, y
asistidos del Letrado D. Luis Miguel Ferrer Guitart; y D. LLUIS MIQUEL BONASTRES RIUS, representado por la
Procuradora de los Tribunales Dª. Raimunda Marigó Cusiné, sobre defectos constructivos e incumplimiento
contractual.

 

FALLO

Que estimo parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales, Dª. Isabel Pallerola
Font, en nombre y representación de D. JOSÉ Mª GONZÁLEZ MONROY y Dª. MONTSERRAT CALLEJA DE
CASTRO contra AGUAGRES, S.L., condenando a AGUAGRES, S.L. a indemnizar a la parte actora la cantidad que
se fije en ejecución de Sentencia como coste efectivo de las obras de finalización efectuadas, sin expresa
condena en costas para ninguna de las partes, así que cada parte abonará sus costas y las comunes por mitad.

Que absuelvo a los codemandados D. ROBERT MIR TEIXIDOR y D. LLUIS MIQUEL BONASTRE RIUS, de los
pedimentos formulados contra ellos, con expresa condena en costas para los actores, D. JOSÉ Mª GONZÁLEZ
MONROY y Dª. MONTSERRAT CALLEJA DE CASTRO.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse
recurso de apelación ante la Sala de los Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona; recurso que habrá de
presentarse en este Juzgado en el plazo de veinte días desde su notificación, aportando documento acreditativo
del correspondiente depósito en la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado, sin cuyos requisitos
no será admitido (Disposición adicional 15ª de la LOPJ introducido por Ley Orgánica 1/2009).
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Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y llévese el original al libro
de Sentencias de este Juzgado.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada, ha sido la anterior Sentencia por la Sra. Juez que la suscribe,
encontrándose en el día de la fecha, con mi asistencia, celebrando audiencia pública. Doy fe.

Atès el desconeixement de l'actual domicili o residència de la part demandada, d'acord amb la D.O. de data 1
de desembre de 2016 i amb els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil, la lletrada de
l'Adm. de justícia ha decidit la publicació d'aquest edicte per dur a terme la diligència de notificació de
sentència a AGUAGRES, S.L..

 

Vilafranca del Penedès, 1 de desembre de 2016

 

La lletrada de l'Administració de justícia

 

(16.344.040)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

EDICTE sobre judici verbal (exp. 445/2015).

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 2 CORNELLÁ DE LLOBREGAT (UPAD)

Letrado/a de la AJ: Lourdes Gonzalez Martin-Urda

JUICIO 445/2015 Juicio verbal

PARTE DEMANDANTE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE JOSEP MAS GRAU, Nº 28 - CARRETERA
D'ESPLUGUES, Nº 127, DE CORN

PARTE DEMANDADA COSA HABITATGES 1, SL.

SOBRE Juicio Verbal: reclamación de cantidad

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada/ejecutada, por
diligencia de ordenación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publicación del presente edicto para llevar a efecto la diligencia de
notificación de SENTENCIA de fecha 10/10/2016, la cual se encuentra a su disposición en la Oficina Judicial.

El presente edicto se sujeta a las condiciones de publicación establecidas por la instrucción 6/12 de la
Secretaría General de la Administración de Justicia.

 

Contra la resolución notificada mediante el presente edicto no cabe interponer recurso.

 

Cornellà de Llobregat, 24 de noviembre de 2016

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(16.350.060)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE MARTORELL

EDICTE sobre judici ordinari (exp. 611/2013).

Juzgado Primera Instancia 3 Martorell

Juicio: Procedimiento ordinario / 611/2013

Sobre: Juicio ordinario: por cuantía

Parte demandante/ejecutante: AMAMCI SALA, S.A.

Procurador: SANDRA AGUIRAN MATEU

Parte demandada/ejecutada: PLASTICS MAIDE, S.L.

FRANCISCA RUIZ RODRIGUEZ Letrada de la Adm. de Justicia del Juzgado de Primera Instancia n º 3 de
Martorell ,

 

Hago saber que:

La parte demandada o ha comparecido al acto de juicio ni a notificarse la sentencia en el plazo señalado, por lo
que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 497.2 último párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he
acordado notificarle la SENTENCIA de 26/04/16 por medio de este edicto publicándose en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos

 

Contra dicha sentencia, la parte demandada puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Barcelona.

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna; si bien para que sea
admitido, debe acreditar por escrito tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato
deba pagar por adelantadas (art. 449.1 LEC). Además, debe constituir, en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO
1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la parte en la Oficina judicial de este Órgano.

 

Martorell, 28 de septiembre de 2016

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(16.274.022)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 6 DE RUBÍ

EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 766/2011).

Juzgado Primera Instancia 6 Rubí

Pere Esmendia, 15

Rubí Barcelona

Procedimiento Procedimiento ordinario 766/2011 Sección C1

Parte demandante NEXUS ENERGIA, S.A.

Procurador MARIA INES DAGNINO PUIG

Parte demandada COPACKER, S.A.

JUANA COUSIÑO CHAO, LETRADA DE LA ADM. DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 DE
RUBÍ

 

HAGO SABER: Según lo acordado en los autos Procedimiento ordinario C1766/2011 seguidos en este Juzgado a
instancia NEXUS ENERGIA, S.A. contra COPACKER, S.A. en materia de reclamación de cantidad por el presente
se notifica a COPACKER, S.A. en ignorado paradero, la Sentencia dictada en las presentes actuaciones en fecha
9 de junio de 2016 haciendole saber que en este Juzgado podrán tener conocimiento integro de la misma. y
que contra dicha sentencia podrá interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona en
el plazo de 20 dias desde su notificación.

 

Y para que sirva de notificación en forma a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, y para su inserción en el
Boletin Oficial del Estado (o Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya), a los efectos pertinentes , expido el
presente edicto.

 

Rubí, 2 de diciembre de 2016

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(16.344.021)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE BADALONA (ANT. CI-1)

EDICTE sobre judici verbal (exp. 8/2016).

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Badalona

Calle Francesc Layret, 101, 1a Planta - Badalona CP.: 08911

TEL: 934648601

FAX: 933843576

E-MAIL: civil1.badalona@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario - 250.1.2) 8/2016

Sección: A8

Sobre: Juicio verbal precario

Parte demandante/ejecutante: BANKIA S.A.

Procurador: Francisco Jose Abajo Abril

Abogado:

Parte demandada/ejecutada: IGNORADOS OCUPANTES DE LA VIVIENDA DE CALLE JUAN VALERA 70, 4º 8ª DE
BADALONA

Procurador:

Abogado:

Mercè Valls Pruna Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Badalona,
hago saber que:

En atención al desconocimiento de la identidad de la parte demandada IGNORADOS OCUPANTES DE LA
VIVIENDA DE CALLE JUAN VALERA 70, 4º 8ª DE BADALONA y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto.

 

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona.

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la parte en la Oficina judicial de este Órgano.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
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Badalona, 13 de julio de 2016

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(16.197.019)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7272 - 22.12.20162/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16197019-2016



ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ANT. CI-2)

EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 884/2014).

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de L'Hospitalet de Llobregat

Avenida Carrilet, 2, Edif.H CdJ - Hospitalet de Llobregat (L') CP.: 08902

T EL: 935548175

F AX: 935548163

E- MAIL: instancia1.hospitalet@xij.gencat.cat

Juicio: Procedimiento ordinario 884/2014

Sección: H

Sobre: Juicio ordinario por cuantía

Parte demandante/ejecutante: Marta Gairal Fernandez

Procurador: Mª Francesca Bordell Sarro

Abogado:

Parte demandada/ejecutada: SCHIMMIE S.L., Ramon Gairalt Fernandez

Procurador:

Abogado:

Alejandro Mayo Galera Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de
L'Hospitalet de Llobregat, hago saber que:

En el referido juicio se ha dictado una sentencia condenatoria en fecha 3 de diciembre de 2015.

La parte demandada SCHIMMIE S.L., Ramon Gairalt Fernandez no ha comparecido al acto de juicio ni a
notificarse la sentencia en el plazo señalado, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 497.2 último
párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de este
edicto.

 

Contra dicha sentencia, la parte demandada puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Barcelona.

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna; si bien para que sea
admitido, debe acreditar por escrito tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato
deba pagar por adelantadas (art. 449.1 LEC). Además, debe constituir, en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO
1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la parte en la Oficina judicial de este Órgano.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
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L'Hospitalet de Llobregat, 15 de noviembre de 2016

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(16.322.035)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 2 DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ANT. CI-6)

EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 132/2016).

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de L'Hospitalet de Llobregat

Avenida Carrilet, 2, Edif.H CdJ - Hospitalet de Llobregat (L') CP.: 08902

TEL: 935548180

FAX: 935548164

E-MAIL: instancia2.hospitalet@xij.gencat.cat

Juicio: Procedimiento ordinario 132/2016

Sección: 5

Sobre: Juicio ordinario por cuantía

Parte demandante/ejecutante: ROSA MARIA GARUZ PUEYO

Procurador: Elisa Rodes Casas

Abogado: ÁNGEL SANCHO LAGÜENS

Parte demandada/ejecutada: FERNANDO LEON MARTINEZ

Procurador:

Abogado:

Ana Lacort García Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de
L'Hospitalet de Llobregat,

 

Hago saber que:

Se ha dictado Sentencia 225/2016 de 06 de octubre de 2016

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada FERNANDO LEON MARTINEZ y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la
citada resolución por medio de este edicto.

 

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona.

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la parte en la Oficina judicial de este Órgano.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
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en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

 

L'Hospitalet de Llobregat, 13 de octubre de 2016

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(16.292.015)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 4 DE TERRASSA (ANT. CI-8)

EDICTE sobre judici verbal (exp. 528/2015).

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Terrassa

Rambla Pare Alegre, 112 - Terrassa CP.: 08224

TEL: 936932970

FAX: 936932954

E-MAIL:

Juicio: Juicio verbal (250.2) (VRB) 528/2015

Sección: G

Sobre: Juicio verbal reclamación de cantidad

Parte demandante/ejecutante: Juan Ramon Galiano Vico

Procurador: Victoria Garcia Fredes

Abogado:

Parte demandada/ejecutada: Khlifia Ktari ., Abdallah El Aadsi

Procurador:

Abogado:

Que en este Juzgado de Primera Instancia numero cuatro de Terrassa se han visto los presentes autos de
Juziio Vebal numero 528/15-G a instancia de JUAN RAMON GABARRO contra ABDALLAH EL ADDSI Y KHAFFLA
KATARI.

Que en fecha 18.11.16, ha recaido resolución que està a disposición de los demandados : ABDALLAH EL ADDSI
Y KHALIFIA KTARI, la cual no es firme y cabe contra ella recurso de Reposicion ante la lletrada de la
administracion de Justicia , mediante escrito en el plazo de CINCO dias, contados desde el siguiente al de la
notificación , expresnado la infracion en que haya incurrido la resolucion.

Apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el plazo de VEINTE dias a contar del siguiente al
de la notificacion de la misma, en base a lo establecido en el articulo 458 de la LEC.

Este edicto se dicta en cumplimiento de la instruccion 6/12 de la Secretaria General de la Administracion de
Justicia.

 

Terrassa, 25 de novembre de 2016

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(16.344.051)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 45 DE BARCELONA

EDICTE sobre judici de divorci contenciós (exp. 167/2016).

Juzgado de Primera Instancia nº 45 de Barcelona (Familia)

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 5 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549445 FAX: 935549545 E-MAIL: instancia45.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Divorcio contencioso 167/2016 Sección: B

Sobre: Proceso especial contencioso divorcio

Parte demandante/ejecutante: Jalil Ur Rehman

Procurador: Sergi Bastida Batlle

Abogado: Mª Carmen Rodriguez Nieto

Parte demandada/ejecutada: Nicole Hopkins

Milagros Nogueira Gómez Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 45 de
Barcelona (Familia), hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Nicole Hopkins y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la siguiente
resolucón por medio de este edicto: Sentencia nº 437/2016 de 22 de noviembre.

 

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona. El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano
dentro del plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las
alegaciones en que base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.
Además, debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que
se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le
admitirá la impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la parte demandada en la Oficina judicial de este Órgano.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

 

Barcelona, 28 de noviembre de 2016

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(16.335.082)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 49 DE BARCELONA

EDICTE sobre judici verbal (exp. 338/2016).

Jutjat de Primera Instància núm. 49 de Barcelona

Procediment: Judici verbal (desnonament precari - 250.1.2) 338/2016

Secció: 4N

Sobre: Judici verbal precari

Part demandant/executant: ALISEDA SAU

Procurador/a: Faustino Igualador Peco

Advocat/ada: MIGUEL ANGEL PAZOS MOYA

Part demandada/executada: IGNORADOS OCUPANTES DE LA C/ CASALS i CUBERO 204, 1º - 3º DE
BARCELONA, JAIME ALFREDO LÓPEZ ILBAL, REINA ZENAIDA ROSALES VELAZQUEZ

Procurador/a: Alberto Cortizo Muñoz

Advocat/a: Sandra Salvà Monteys

 

FAIG SABER:

Que en el judici esmentat, s'ha dictat sentència condemnatòria en data 11 d'octubre de 2016.

La part codemandada, IGNORADOS OCUPANTES DE LA C/ CASALS i CUBERO 204, 1º - 3º DE BARCELONA i
JAIME ALFREDO LÓPEZ ILBAL, no han comparegut a l'acte de judici ni tampoc dins el termini fixat perquè se li
pugui notificar la Sentència, per la qual cosa, d'acord amb l'últim paràgraf de l'article 497.2 de la Llei
d'enjudiciament civil (LEC), he disposat notificar-li la resolució esmentada per mitjà d'aquest edicte.

 

Contra la Sentència esmentada, la part codemandada pot interposar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència
Provincial de Barcelona.

El recurs s'ha d'interposar mitjançant un escrit que s'ha de presentar en aquest Jutjat en el termini de vint dies
hàbils a partir de l'endemà de la notificació, i en el qual s'hi han d'exposar les al·legacions en què es
fonamenta la impugnació, esmentar la resolució que s'hi apel·la i els pronunciaments que s'hi impugnen. A
més, cal constituir en el compte de dipòsits i consignacions d'aquest Jutjat, el dipòsit a què fa referència la DA
15a de la LOPJ, reformada per la LO 1/2009, de 3 de novembre. Sense aquests requisits no s'admetrà la
impugnació (articles 458.1 i 2 de la LEC).

La resolució que es notifica està a disposició de la part en aquesta oficina judicial.

Aquest edicte compleix els criteris de protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit de l'Administració de
justícia, que estableixen els articles 236 bis i següents de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) i la
Instrucció 6/2012 de la Secretaria General de l'Administració de Justícia, relativa a la publicació d'edictes en
diaris i butlletins oficials i la protecció de dades.

 

Barcelona, 28 de novembre de 2016
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Francisco José Vivar Valverde

Lletrat de l'Administració de justícia

 

(16.335.004)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 56 DE BARCELONA

EDICTE sobre judici verbal (exp. 765/2015).

Juzgado de Primera Instancia nº 56 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 11 - Barcelona CP.: 08075

T EL: 935549456

F AX: 935549556

E- MAIL: instancia56.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (250.2) (VRB) 765/2015

Sección: R

Sobre: Juicio verbal por cuantía

Parte demandante/ejecutante: FINANCIERA EL CORTE INGLES EFC SA

Procurador: Enrique Galisteo Cano

Abogado: RAQUEL CARRILLO SANCHEZ

Parte demandada/ejecutada: ANDRES FELIPE ORTEGA MENA

Maria Luisa Casado Calonge Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 56 de
Barcelona, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada ANDRES FELIPE ORTEGA MENA y
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle
la citada resolución por medio de este edicto.

 

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona.

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la parte en la Oficina judicial de este Órgano.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

 

 

Barcelona, 2 de noviembre de 2016
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La letrada de la Administración de justicia

 

(16.308.048)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 6 DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ANT. CI-11)

EDICTE sobre judici de guarda, custòdia o aliments de fills menors no matrimonials no consensuats (exp.
910/2015).

Juzgado de Primera Instancia nº 6 de L'Hospitalet de Llobregat

Avenida Carrilet, 2, Edif.H CdJ - Hospitalet de Llobregat (L') CP.: 08902

TEL: 935548191

FAX: 935548168

E-MAIL: instancia6.hospitalet@xij.gencat.cat

Juicio: Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados 910/2015

Sección: 8

Sobre: Proceso especial contencioso guarda y custodia hijos comunes

Parte demandante/ejecutante: Dunia Lizeth Hernandez Baquedano

Procurador: Montserrat Beringues Sorribes

Abogado:

Parte demandada/ejecutada: Amilcar Almaido Meneses Duchicela

Procurador:

Abogado:

Miriam Martínez Cabada Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de
L'Hospitalet de Llobregat,

 

Hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Amilcar Almaido Meneses Duchicela
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado
notificarle la citada resolución por medio de este edicto.

 

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona.

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la parte en la Oficina judicial de este Órgano.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
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en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

 

L'Hospitalet de Llobregat, 14 de diciembre de 2016

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(16.350.076)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS MERCANTILS

JUTJAT MERCANTIL NÚM. 1 DE BARCELONA

EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 1108/2014).

Juzgado Mercantil 1 Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 111

Barcelona Barcelona

Procedimiento Procedimiento ordinario 1108/2014 Sección F

Parte demandante PROFINE IBERIA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL

Procurador JESUS-MIGUEL ACIN BIOTA

Parte demandada PVC CASTELLET, S.L. y MARIA DEL CARMEN RUIZ MORALES

D/ña. Luis Miguel Gonzalo Capellin Letrado de la Adm. de Justicia del Juzgado Mercantil 1 Barcelona

 

HAGO SABER:

Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 1108/2014 actuaciones de Procedimiento ordinario a instancia de
PROFINE IBERIA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL representado por el Procurador/a Sr/a. JESUS-MIGUEL ACIN
BIOTA contra PVC CASTELLET, S.L. y MARIA DEL CARMEN RUIZ MORALES sobre responsabilidad de
administradores en los que en resolución dictada el dia de la fecha se ha acordado notificar por edictos a PVC
CASTELLET, SL y MARIA DEL CARMEN RUIZ MORALES por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

 

"SENTENCIA 175/2016

En Barcelona, a 8 de julio de 2016.

Vistos por su S.Sª. Dña. Amagoia Serrano Barrientos, Juez titular de refuerzo en comisión de servicios en los
Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, los presentes autos de Juicio Ordinario número 1108/2014, en el que
han sido partes, como demandante, PROFINE IBERIA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, representada por el
Procurador de los Tribunales D. JESÚS MIGUEL ACÍN BIOTA y asistida por el Letrado D. ISAAC TRAPOTE
FERNÁNDEZ, y, como demandada, PVC CASTELLET, S.L. y DÑA. MARÍA DEL CARMEN RUÍZ MORALES, dicto la
presente Sentencia,

 

FALLO

Que debo estimar y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales, D.
JESÚS MIGUEL ACÍN BIOTA, en nombre y representación de PROFINE IBERIA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL,
contra PVC CASTELLET, S.L., condenando a dicha parte codemandada a pagar a la actora la cantidad de 130.
845,45 euros, más los intereses de demora previstos en la Ley 3/2004 devengados desde el vencimiento de
cada factura impagada, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del art. 576 LEC.

Se condena al codemandado PVC CASTELLET, S.L., al pago de las costas causadas en este proceso a la actora.

Que debo estimar y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales, D.
JESÚS MIGUEL ACÍN BIOTA, en nombre y representación de PROFINE IBERIA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL,
contra DÑA. MARÍA DEL CARMEN RUIZ MORALES, condenando a dicha parte codemandada a pagar a la actora
la cantidad de 31.395,93 euros, más los intereses de demora previstos en la Ley 3/2004 devengados desde el
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vencimiento de cada factura impagada, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del art. 576 LEC.

Sin imposición de costas.

Esta sentencia no es firme. Contra ella cabe recurso de apelación para ante , que deberá interponerse ante
este Juzgado en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente a su notificación.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION. Esta resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por la juez que la suscribe,
estando celebrando audiencia pública. Doy fe."

 

Y para que sirva de notificación a los demandados PVC CASTELLET, S.L. y MARIA DEL CARMEN RUIZ MORALES
en ignorado paradero libro el presente.

 

Barcelona, 18 de julio de 2016

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(16.207.083)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS MERCANTILS

JUTJAT MERCANTIL NÚM. 8 DE BARCELONA

EDICTE sobre actuacions de judici ordinari (exp. 974/2015).

D. Rafael Huerta García, Letrado de la Administración de Justicia en Sustitución del Juzgado de lo Mercantil
número 8 de Barcelona,

 

HACE SABER:

Que en los autos de Procedimiento 974/2015 F seguidos en este Juzgado ha recaído la siguiente Sentencia,
cuyo encabezamiento literal y extracto del fallo es el siguiente:

 

SENTENCIA Nº 131/2016

En Barcelona a 31 de mayo de 2016

Vistos por DON MIGUEL ÁNGEL CHAMORRO GONZÁLEZ, Magistrado de refuerzo del Juzgado de lo Mercantil
núm. 8 de esta ciudad, los presentes autos de juicio ordinario registrados con el nº 974/2015, seguidos a
instancia de Don Jesús Miguel Acin Biota Procurador de los Tribunales y de Abm Rexel S.L.U. contra Instalación
Gestión y Mantenimientos de Tecnologías de Acceso al Transporte S.L. declarada en situación procesal de
rebeldía y Don Rubén Benavente Mainer representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Mónica López
Manos sobre reclamación de cantidad en materia de sociedades.

 

FALLO

Que ESTIMANDO la demanda interpuesta Abm Rexel S.L.U. contra Instalación Gestión y Mantenimientos de
Tecnologías de Acceso al Transporte S.L. declarada en situación procesal de rebeldía y Don Rubén Benavente
Mainer ...

 

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días ante este Juzgado y para
la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona.

 

Y para que sirva de notificación en forma a la parte demandada Instalación Gestión y Mantenimientos de
Tecnologías de Acceso al Transporte S.L., en paradero desconocido, expido el presente, estando a su
disposición el texto íntegro de esta resolución en la oficina judicial de este Juzgado.

 

Barcelona, 27 de julio de 2016

 

El letrado de la Administración de justicia en sustitución

 

(16.210.076)
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ANUNCIS DIVERSOS

FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA

ANUNCI sobre licitació de serveis de neteja a la xarxa de metro a l'empara de la Llei 31/2007.

1. Entitat contractant: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, amb NIF A08005795 ubicada al carrer 60, 21-
23, Sector A del Polígon Industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona. Telèfon: 93 2987000. Fax: 93
2987300. Número de expedient: E00277.

 

2. Naturalesa del Contracte: Serveis. Procediment restringit.

 

3. Lloc d'execució: Barcelona i Àrea Metropolitana.

 

4. Naturalesa dels serveis que s'han de prestar: Servei de neteja d'estacions, trens i dependències (edificis,
oficines, tallers i cotxeres) de la xarxa de Metro.

Unitat 1: Línia 1, Unitat 2 : Línia 2 (+ Transports d'Oci), Unitat 3: Línia 3,

Unitat 4: Línies 4 i 11, Unitat 5: Línia 5 i Unitat 6: Línia 9

 

5. Durada del contracte de serveis: 4 anys.

 

6. a) Data límit recepció de sol·licituds de participació: 2 de Gener de 2017. 10 hores.

b) Direcció a la qual s'hauran d'enviar: Hauran de dirigir-se en sobre tancat i ser lliurats al domicili social de
l'empresa contractant. El sobre haurà d'indicar: UNITAT DE CONTRACTACIÓ TMB (planta 5-N). Expedient
E00277. Licitació: SERVEIS DE NETEJA DE METRO i el nom de l'empresa sol·licitant.

c) Idiomes: Únicament s'acceptaran les escrites en català o castellà.

 

7. Fiances i garanties exigides: No s'estableix fiança provisional. Fiança definitiva: 5% de l'import anual
adjudicat.

 

8. Informació sobre la situació del contractista i condicions mínimes de caràcter econòmic i tècnic: La sol·licitud
de participació es concretarà en una carta manifestant la voluntat de participar signada per persona apoderada,
detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça postal i adreça correu electrònic. A més, s'adjuntarà a la
sol·licitud de participació la documentació especificada al full informatiu, disponible al Perfil del Contractant de
TMB, a la web www.tmb.cat.

 

9. Criteris d'Adjudicació: S'especificaran en els Plecs de Condicions.

 

10. Òrgan per a recurs i mediació: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

 

11. Data d'enviament de l'anunci al DOUE: 15 de desembre de 2016.
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12. Data de recepció de l'anunci al DOUE: 15 de desembre de 2016.

 

13. Informació complementaria:

Per a sol·licitar més informació de la licitació poden dirigir-se a:

- Informació tècnica: Javier Nadal Director Servei de Manteniment Infraestructures 93.3289041

- Informació general: Beatriz Castro, Responsable d' Aprovisionaments, 93.2987108

Les despeses ocasionades per la publicació de tots els anuncis relacionats amb aquesta licitació aniran a càrrec
de l'adjudicatari.

 

Barcelona, 15 de desembre de 2016

 

Enric Meler Grau

Director del Servei d'Aprovisionaments, Logística i Contractació

 

(16.351.015)
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	16.350.028 - ANUNCI sobre suspensió de la licitació per a la contractació dels serveis de recollida, admissió, classificació, transport, distribució, lliurament i tornada de la correspondència ordinària, certificada, notificacions administratives i altres serveis postals d'aquest Ajuntament en territori nacional i transfronterer (AS-63/2015).

	Ajuntament de Manlleu
	16.351.017 - ANUNCI sobre exposició pública de l'avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal.

	Ajuntament de Masllorenç
	16.351.049 - EDICTE sobre contractació per substitució de la mestra per a l'escola bressol municipal.

	Ajuntament de Pradell de la Teixeta
	16.329.049 - ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte executiu de remodelació del carrer les Eres.

	Ajuntament de Reus
	16.354.017 - EDICTE sobre publicació de l'oferta pública per a l'any 2016.

	Ajuntament de Rubí
	16.354.024 - EDICTE sobre aprovació definitiva d'un projecte d'arranjament (casino).

	Ajuntament de Salt
	16.354.019 - EDICTE sobre convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'un tècnic d'intervenció (exp. 2016D052000007).

	Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
	16.350.030 - ANUNCI sobre retirada d’un vehicle abandonat en un aparcament públic (SIV-0252016).

	Ajuntament de Sitges
	16.354.064 - EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal.

	Ajuntament de Vallgorguina
	16.350.016 - ANUNCI sobre el llistat d'admesos i exclosos del concurs oposició per cobrir un lloc d'auxiliar administratiu.

	Ajuntament de Vic
	16.351.050 - ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte tècnic d'obres de millores al camp de rugbi municipal.
	16.351.051 - ANUNCI sobre publicació del catàleg de llocs de treball per a l'any 2017.



	ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 
	Tribunals Superiors de Justícia
	Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
	16.350.069 - ANUNCI sobre admissió a tràmit d'un recurs (exp. 215/2016).


	Jutjats de Primera Instància i Instrucció 
	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Vilafranca del Penedès
	16.344.040 - EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 764/2010).

	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Cornellà de Llobregat
	16.350.060 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 445/2015).

	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Martorell
	16.274.022 - EDICTE sobre judici ordinari (exp. 611/2013).

	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 6 de Rubí
	16.344.021 - EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 766/2011).

	Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Badalona (ant. CI-1)
	16.197.019 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 8/2016).

	Jutjat de Primera Instància núm. 1 de l’Hospitalet de Llobregat (ant. CI-2)
	16.322.035 - EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 884/2014).

	Jutjat de Primera Instància núm. 2 de l'Hospitalet de Llobregat (ant. CI-6)
	16.292.015 - EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 132/2016).

	Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Terrassa (ant. CI-8)
	16.344.051 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 528/2015).

	Jutjat de Primera Instància núm. 45 de Barcelona
	16.335.082 - EDICTE sobre judici de divorci contenciós (exp. 167/2016).

	Jutjat de Primera Instància núm. 49 de Barcelona
	16.335.004 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 338/2016).

	Jutjat de Primera Instància núm. 56 de Barcelona
	16.308.048 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 765/2015).

	Jutjat de Primera Instància núm. 6 de l’Hospitalet de Llobregat (ant. CI-11)
	16.350.076 - EDICTE sobre judici de guarda, custòdia o aliments de fills menors no matrimonials no consensuats (exp. 910/2015).


	Jutjats Mercantils
	Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona
	16.207.083 - EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 1108/2014).

	Jutjat Mercantil núm. 8 de Barcelona
	16.210.076 - EDICTE sobre actuacions de judici ordinari (exp. 974/2015).



	ANUNCIS DIVERSOS
	Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
	16.351.015 - ANUNCI sobre licitació de serveis de neteja a la xarxa de metro a l'empara de la Llei 31/2007.





