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DEPARTAMENT
DE CULTURA I MITJANS
DE COMUNICACIÓ

ORDRE
CMC/115/2007, de 3 d’abril, per la qual es mo-
fkÝec"nÓQtftg"ENV165914227."fÓ33"fg"pqxgodtg."
per la qual s’aproven les bases que han de regir 
el programa d’ajuts a la producció editorial en 
català i al foment de la lectura pública en català 
i se’n regula la tramitació telemàtica.

Mitjançant l’Ordre CLT/437/2005, d’11 de 
pqxgodtg."gu"xcp"crtqxct"ngu"dcugu"swg"jcp"
de regir el programa d’ajuts a la producció 
editorial en català i al foment de la lectura pú-
blica en català, i se’n va regular la tramitació 
telemàtica.

Atesa la necessitat d’introduir algunes mo-
fkÝecekqpu"rwpvwcnu"c"ngu"dcugu"tgiwncfqtgu"fgn"
programa d’ajuts esmentat;

Vist l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 
de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, amb l’informe previ de la 
Intervenció Delegada i l’Assessoria Jurídica i 
fÓceqtf"cod"ngu"cvtkdwekqpu"swg"oÓjcp"guvcv"
conferides,

ORDENO:

Article 1
OqfkÝecek„"fg"nc"dcug"4"fg"nÓcppgz"3

S’afegeix un nou apartat a la base 2 de 
l’annex 1 de l’Ordre CLT/437/2005, d’11 de 
novembre, per la qual s’aproven les bases que 
jcp"fg"tgikt"gn"rtqitcoc"fÓclwvu"c"nc"rtqfweek„"
editorial en català i al foment de la lectura 
pública en català, i se’n regula la tramitació 
telemàtica, que passa a ser l’apartat 2.6, amb 
la redacció següent:
Ð408" Cnu"¿pkeu"ghgevgu"fg"Ýzct"nÓkorqtv"fg"

l’ajut, el preu de venda dels títols establert a la 
uqnánkekvwf"fÓclwv"uÓjc"fg"ocpvgpkt"Ýpu"c"nc"ugxc"
resolució, sempre que aquest fet es produeixi 
abans de sis mesos de la presentació de la sol-
licitud.”.

Article 2
OqfkÝecek„"fg"nc"dcug"7"fg"nÓcppgz"3
403" Gu"oqfkÝswgp"gnu"crctvcvu"70303"k"70304"fg"

la base 5 de l’annex 1 de l’Ordre CLT/437/2005, 
d’11 de novembre, que queden redactats de la 
manera següent:

“5.1.1 Còpia compulsada del NIF o CIF de 
l’empresa sol·licitant de l’ajut i documentació 
que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, 
inscrita al registre mercantil corresponent, si es 
tracta d’una societat.

”5.1.2 Còpia compulsada del DNI de la 
persona signant de la sol·licitud i, si actua en 
representació d’altri, documentació acreditativa 
de la representació amb què actua, degudament 
inscrita al registre mercantil corresponent, si es 
tracta d’una societat. (...)”.
404" Ckz‡"ocvgkz."gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"70407"

de la base 5 de l’Ordre esmentada, que queda 
redactat de la manera següent:

“5.2.5 Informació de caràcter tècnic sobre 
l’edició i el contingut de l’obra:
ÑNc"kphqtocek„"swg"jcp"fg"rtgugpvct"ngu"rgt-

uqpgu"uqnánkekvcpvu"fiu"nc"fguetkrek„"dkdnkqit§Ýec."
les dades tècniques de l’edició i aquelles altres 

dades que permetin valorar el contingut de l’obra 
(autoritat, resum i informació promocional), tal 
com s’indica a l’aplicació telemàtica.

”A més del formulari i la informació sobre el 
projecte o el títol editat, previst per la pàgina web, 
gp"gn"ecu"fg"v‡vqnu"gfkvcvu."nÓgortguc"gfkvqtkcn"jc"
de fer arribar un exemplar del llibre o partitura 
pel qual se sol·licita l’ajut a l’adreça següent: 
Àrea de Biblioteques. Servei de Cooperació 
Bibliotecària. Programa d’ajuts a la producció 
editorial. Palau Moja. Portaferrissa, 1. 08002 
Barcelona.

”En el cas que el títol no rebi l’ajut sol·licitat, 
l’exemplar queda a disposició de la persona sol-
licitant durant el termini d’un mes des de la 
pqvkÝecek„"fg"nc"tguqnwek„."k"uk"wp"eqr"gzjcwtkv"
cswguv"vgtokpk"pq"nÓjc"tgeqnnkv."rcuuct§"c"hqtoct"
part de la col·lecció de l’Àrea de Biblioteques 
per al préstec interbibliotecari.”.

Article 3
OqfkÝecek„"fg"nc"dcug"8"fg"nÓcppgz"3
Gu"oqfkÝec"nc"dcug"8"fg"nÓcppgz"3"fg"nÓQtftg"

CLT/437/2005, d’11 de novembre, que queda 
redactada de la manera següent:

“—6 Termini de presentació
“Les sol·licituds per a projectes editorials 

rqfgp"ugt"rtgugpvcfgu"fgu"fg"nÓ3"fg"igpgt"Ýpu"
al 15 de setembre de cada any. En el cas de les 
sol·licituds per als llibres ja editats, el termini 
Ýpcnkv¦c"gn"37"fÓqevwdtg"fg"ecfc"cp{0Ñ0

Article 4
OqfkÝecek„"fg"nc"dcug"32"fg"nÓcppgz"3
Gu"oqfkÝec"nc"rtkogtc"htcug"fg"nc"dcug"32"

de l’annex 1 de l’Ordre CLT/437/2005, d’11 de 
novembre, que queda redactada de la manera 
següent:
ÐGn1Nc"dgpgÝekctk1§tkc"jc"fg"nnkwtct"gnu"gzgo-

plars previstos a la resolució de concessió, des-
comptant l’exemplar entregat prèviament, en 
el termini de quinze dies des de la recepció de 
nc"pqvkÝecek„"fg"nc"tguqnwek„."k"nnkwtct/nqu"cnu"
egpvtgu"fg"tgegrek„"swg"cswguvc"gurgekÝswk0"
(...)”.

Article 5
OqfkÝecek„"fg"nc"dcug"4"fg"nÓcppgz"4

S’afegeix un nou paràgraf a la base 2 de l’an-
nex 2 de l’Ordre CLT/437/2005, d’11 de novem-
bre, amb el redactat següent:

“El Registre telemàtic esmentat registra de 
manera automàtica els documents d’entrada o 
sortida al S@rcat, Registre corporatiu d’entra-
da i sortida de documents de la Generalitat de 
Catalunya.”.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la 
seva publicació al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
de Catalunya.

Barcelona, 3 d’abril de 2007

JOAN MANUEL TRESSERRAS I GAJU

Conseller de Cultura i Mitjans 
de Comunicació

(07.079.125)

INSTITUT CATALÀ
DE LES INDÚSTRIES CULTURALS

RESOLUCIÓ
CMC/1267/2007, de 26 d’abril, per la qual s’obre 
convocatòria per a la concessió de subvencions 
a la producció editorial en català i en aranès i 
per a l’edició de partitures de compositors/es 
catalans/es.

Vist l’Acord del Consell d’Administració 
de l’Institut Català de les Indústries Culturals 
adoptat en la sessió de 5 de febrer de 2007, pel 
swcn"uÓcrtqxgp"ngu"dcugu"swg"jcp"fg"tgikt"nc"eqp-
cessió de subvencions a la producció editorial en 
català i en aranès i per a l’edició de partitures de 
compositors/es catalans/es, publicat al DOGC 
mitjançant la Resolució CMC/1159/2007, de 
20 d’abril;

D’acord amb l’article 92.4 del Text refós de la 
Nngk"fg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c."crtqxcv"
mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, i l’article 11.e) dels Estatuts de l’Ins-
titut Català de les Indústries Culturals, aprovats 
pel Decret 100/2001, de 3 d’abril,

RESOLC:

—1 S’obre convocatòria per a la concessió de 
subvencions a la producció editorial en català i 
en aranès i per a l’edició de partitures de com-
positors/es catalans/es.

—2 Les subvencions que preveu aquesta 
convocatòria es regeixen per les bases regu-
ladores que consten a l’annex de la Resolució 
CMC/1159/2007, de 20 d’abril (DOGC núm. 
4869, de 25.4.2007), i per la normativa general 
de subvencions.

—3 La dotació màxima de les subvenci-
ons previstes en aquesta convocatòria és de 
402220222.22"fÓgwtqu."swg"gu"Ýpcpegp"cod"e§ttge"
a la partida 470.0001 del pressupost de l’Institut 
Català de les Indústries Culturals prorrogat per 
a l’any 2007.

La dotació màxima podrà ser ampliada en 
funció de les sol·licituds rebudes i de les dispo-
nibilitats pressupostàries.

L’import previst es reparteix de manera pro-
porcional entre els quatre períodes de resolució 
establerts al punt 6. En el cas que es produeixin 
romanents en un dels períodes de resolució, 
l’import corresponent es pot aplicar al període 
següent.

—4 El termini de presentació de sol·licituds 
és des de la publicació d’aquesta Resolució de 
eqpxqecv”tkc"cn"FQIE"Ýpu"cn"fkc"7"fg"fgugodtg"
de 2007.

Ï7" Ngu"uqnánkekvwfu"uÓjcp"fg"hqtocnkv¦ct"
mitjançant una instància que facilita l’Insti-
tut Català de les Indústries Culturals (rambla 
de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona), adre-
çada al/a la seu/seva director/a, que també es 
rqv"qdvgpkt"c"nc"r§ikpc"fÓKpvgtpgv"jvvr<11yyy0
gencat.cat/cultura/icic, i es poden presentar al 
Registre del Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació (rambla de Santa Mònica, 8, 
08002 Barcelona), a qualsevol dels serveis ter-
ritorials del Departament de Cultura i Mitjans 
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de Comunicació, o bé a qualsevol dels registres 
k"ngu"qÝekpgu"swg"rtgxgw"nÓctvkeng"5:06"fg"nc"Nngk"
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

—6 Es dictaran quatre resolucions, als mesos 
de maig, juliol, octubre i desembre de 2007.

—7 El/la director/a de l’Institut Català de les 
Indústries Culturals resol sobre la concessió de 
les subvencions, que tramita l’Àrea d’Edició i 
Rtgouc"fg"nÓKpuvkvwv0"Nc"eqpeguuk„"gu"pqvkÝec"c"
les persones interessades en el termini de sis 
mesos comptats a partir de la presentació de la 
ugxc"uqnánkekvwf0"C"nc"pqvkÝecek„"jk"jc"fg"eqpuvct"
swg"nc"tguqnwek„"pq"gzjcwtgkz"nc"xkc"cfokpku-
vtcvkxc"k"swg"uÓjk"rqv"kpvgtrquct"tgewtu"fÓcn›cfc"
davant el/la conseller/a de Cultura i Mitjans de 
Comunicació en el termini d’un mes comptat a 
rctvkt"fg"nc"tgegrek„"fg"nc"pqvkÝecek„0

Transcorregut el termini de sis mesos sense 
swg"uÓjcik"fkevcv"k"pqvkÝecv"tguqnwek„"gzrtgu-
sa, les persones sol·licitants poden entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu.

Ï:" Eqpvtc"cswguvc"Tguqnwek„."swg"pq"gzjcw-
reix la via administrativa, es pot interposar re-
curs d’alçada davant el/la conseller/a de Cultura 
i Mitjans de Comunicació en el termini d’un mes 
a partir de la seva publicació al Fkctk"QÝekcn"fg"
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 d’abril de 2007

ANTONI LLADÓ I GOMÀ-CAMPS

Director

(07.115.116)

RESOLUCION
CMC/1267/2007, de 26 d’abriu, pera quau se 
daurís convocatòria entar autrejament de sub-
vencions ara produccion editoriau en catalan e 
aranés e entara edicion de partitures de com-
positors/es catalans/es.

Ecorcv"gvj"eqpxgpiwv"fgvj"Eqpugnj"fÓCf-
ministracion der Institut Catalan des Indústries 
Ewnvwtcwu"rtgpwv"gpc"vgpiwfc"fg"7"fg"jgtgwflt"fg"
4229."rgvj"swcw"uÓcrt”xgp"gu"dcugu"swÓcp"fg"tgikt"
er autrejament de subvencions ara produccion 
editoriau en catalan e aranés e entara edicion de 
partitures de compositors/es catalans/es, publicat 
en Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c 
per miei era Resolucion CMC/1159/2007, de 
20 d’abriu;

Eqpugpv"vcod"gt"ctvkeng";406"fgvj"Vflzvg"tgjq-
pwv"fgtc"Ngk"fg"Ýpcpegu"rwdnkswgu"fg"Ecvcnqpjc."
crtqxcv"rgt"okgk"gvj"Fgetflv"ngikuncvkw"514224."
de 24 de deseme, e er article 11.e) des estatuts 
der Institut Catalan des Indústries Culturaus, 
crtqxcfk"rgvj"Fgetflv"32214223."fg"5"fÓcdtkw.

RESÒLVI:

—1 Se daurís convocatòria entar autrejament 
de subvencions ara produccion editoriau en ca-
talan e en aranés e entara edicion de partitures 
de compositors/es catalans/es.

—2 Es subvencions que prevé aguesta convo-
ecv”tkc"ug"tgikuugp"rgu"dcugu"tgiwncfqtgu"swg"Ý-
guren en anèxe dera resolucion CMC/1159/2007, 
de 20 d’abriu (DOGC num. 4869, de 25.4.2007), 
e pera normativa generau de subvencions.

—3 Era dotacion maximau des subvenci-
ons previstes en aguesta convocatòria ei de 
2.000.000,00 d’euros, que se financen tamb 
ectiwg"ctc"rctvkfc"69202223"fgvj"rtguuwr”uv"
der Institut Catalan des Indústries Culturaus 
prorogat entar an 2007.

Era dotacion maximau poirà èster agranida 
en foncion des sollicituds recebudes e des dis-
ponibilitats pressupostàries.

Er impòrt previst se despartís de faiçon propor-
cionau enter es 4 periòdes de resolucion establidi 
en punt 6. En cas que se produsisquen restants 
d’un des periòdes de resolucion, er impòrt corres-
rqpgpv"ug"r”v"crnkect"cvj"rgtk”fg"swg"ugiw‡u0

Ï6" Gvj"vfltog"fg"rtgugpvcekqp"fg"uqnnkekvwfu"
ei de dempús dera publicacion d’aguesta Reso-
nwekqp"fg"eqpxqecv”tkc"gp"FQIE"gpswkcvj"7"fg"
deseme de 2007.

—5 Es sollicituds s’an de formalizar per miei 
ua demana escrita que liure er Institut Catalan des 
Indústries Culturaus (rambla de Santa Mònica 8, 
2:224"Dctegnqpc+."gpftcnjcfc"cvj1ctc"u”p1uwc"
director/a, que tanben se pòt obtier ena pagina 
fÓKpvgtpgv"jvvr<11yyy0igpecv0ecv1ewnvwtc1keke."g"
ug"r”fgp"rtgugpvct"gp"Tgikuvtg"fgvj"fgrctvcogpv"
de Cultura e Mieis de Comunicacion (rambla de 
Santa Mònica 8, 08002 Barcelona), en quin des 
ugtxkeku"vgttkvqtkcwu"swg"ukiwg"fgvj"Fgrctvcogpv"
de Cultura e Mieis de Comunicación, o ben en 
quin des registres e burèus que sigue previsti per 
article 38.4 dera Lei 30/1992, de 26 de noveme, 
de regim juridic des administracions publiques 
e dera procedura administrativa comuna.

—6 Se dictaràn 4 resolucions es mesi de mai, 
lwpjuflic."qevqdtg"g"fgugog"fg"42290

Ï9" Gvj1Gtc"fktgevqt1c"fgt"Kpuvkvwv"Ecvcncp"fgu"
Indústries Culturaus resòlv sus er autrejament des 
uwdxgpekqpu."swg"pg"jfl"gu"hqtocnkvcvu"fg"dguqpj"
er Airau d’Edicion e Premsa der Institut. Er au-
vtglcogpv"ug"pqvkÝswg"cu"rgtuqpgu"kpvgtguucfgu"
en tèrme de sies mesi compdadi a compdar dera 
rtgugpvcekqp"fgtc"uwc"uqnnkekvwf0"Gpc"pqvkÝecek-
qp"k"c"fg"Ýiwtct"swÓgtc"tguqnwekqp"pqp"ciqvg"gtc"
via administrativa e que s’i pòt presentar recors 
fgxcpv"gvj1gtc"eqpugnjflt1c"fg"Ewnvwtc"g"Okgku"
de Comunicacion en tèrme d’un mes compdat a 
eqorfct"fgtc"tgegrekqp"fgtc"pqvkÝecekqp0
Rcuucv"gvj"vfltog"fg"ukgu"oguk"ugpu"swg"uÓcig"

fkevcv"g"pqvkÝecv"gtc"tguqnwekqp"gzrtfluuc."gu"rgt-
sones sollicitaires pòden enténer remandades es 
sues sollicituds per silenci administratiu.

—8 Contra aguesta Resolucion, que non agote 
pas era via administrativa, se pòt presentar recors 
fgxcpv"gvj1gtc"eqpugnjflt1c"fg"Ewnvwtc"g"Okgku"
de Comunicacion en tèrme d’un mes a compdar 
dera sua publicacion en DOGC.

Barcelona, 26 d’abriu de 2007

ANTONI LLADÓ I GOMÀ-CAMPS

Director

(07.115.116)

*

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ
I ACCIÓ RURAL

ORDRE
AAR/116/2007, de 20 d’abril, per la qual es 
convoquen els ajuts a la reestructuració i/o 
reconversió de la vinya, corresponents a la 
campanya 2006-2007.

El Reial decret 1472/2000, de 4 d’agost, que 
regula el potencial vitícola, constitueix la nor-
ocvkxc"d§ukec"gurge‡Ýec"fÓcrnkecek„"c"nÓGuvcv"
espanyol del Reglament CE 1227/2000, de la 
Eqokuuk„."fg"53"fg"ocki."swg"Ýzc"ngu"fkurqukek-
ons d’aplicació del Reglament CE 1493/1999, de 
17 maig, del Consell, que estableix l’organització 
comuna del mercat vitivinícola, en allò relatiu 
al potencial de producció.

NÓQtftg"fg"8"fg"ugvgodtg"fg"4222."oqfkÝecfc"
per l’Ordre ARP/23/2002, de 28 de gener, i l’Or-
dre ARP/42/2003, de 30 de gener, estableixen 
les normes i els procediments de regulació del 
potencial vitícola a Catalunya.

NÓQtftg"CTR158714227."fg";"fÓciquv."oqfkÝ-
cada per l’Ordre ARP/17/2006, de 30 de gener, 
estableix la regulació de la gestió dels plans de 
reestructuració i/o reconversió de la vinya a 
Catalunya a partir de la campanya 2005-2006, 
així com dels ajuts que se’n desprenen.

Després de sis campanyes d’aplicació dels 
ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la 
vinya, regulats tant a la normativa comunitària 
com de l’Estat espanyol i de Catalunya, i sens 
perjudici de l’aplicabilitat directa del que dispo-
sen, cal establir procediments complementaris 
de gestió d’aquests ajuts a la reestructuració 
i/o reconversió de la vinya en l’àmbit vitícola 
de Catalunya.

En conseqüència, en ús de les atribucions que 
oÓjcp"guvcv"eqphgtkfgu."k"c"rtqrquvc"fg"nc"Fktge-
ció General de Desenvolupament Rural,

ORDENO:

Article 1
1.1 Es convoquen els ajuts a la reestructu-

ració i/o reconversió de la vinya, corresponents 
a la campanya 2006-2007, d’acord amb les nor-
mes i els procediments que estableix l’Ordre 
ARP/365/2005, de 9 d’agost.
304" Ngu"oguwtgu"uqnánkekvcfgu"jcp"fÓjcxgt"

estat iniciades abans de l’1 d’agost de 2006, 
uÓjcp"fÓjcxgt"kpen”u"c"nc"fgenctcek„"tgurqpucdng"
prevista a l’article 2 de l’Ordre ARP/17/2006, de 
52"fg"igpgt."k"jcp"fÓguvct"Ýpcnkv¦cfgu"cdcpu"fgn"
31 de juliol de 2007.

1.3 El termini de presentació de sol·licituds 
serà de 30 dies naturals comptats des de l’endemà 
de la publicació d’aquesta Ordre al Fkctk"QÝekcn"
de la Generalitat de Catalunya.

1.4 Els titulars dels plans que durant la 
campanya 2006-2007 presentin una sol·licitud 
fÓclwv"rgt"oguwtgu"Ýpcnkv¦cfgu"q"wpc"uqnánkekvwf"
fg"dguvtgvc"jcwtcp"fg"rtgugpvct"nc"fgenctcek„"
única agrària 2007.

Article 2
2.1 La concessió de l’ajut està subjecta a les 

disponibilitats pressupostàries per a la campanya 
2006-2007 d’acord amb el repartiment de fons 
que estableix el Reglament CE 1227/2000.


