
DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

ORDRE
PRE/37/2006, de 15 de febrer, per la qual es fa
pública la relació de les taxes vigents que gesti-
ona el Departament de la Presidència.

L’article 41 de la Llei 20/2005, de 29 de de-
sembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2006 (DOGC núm. 4541, de
31.12.2005) actualitza les taxes amb tipus de
quantia fixa.

D’altra banda, la disposició addicional tercera
de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes
i preus públics de la Generalitat de Catalunya
estableix que en el termini de dos mesos a comp-
tar de la data d’entrada en vigor de qualsevol llei
que modifiqui o creï taxes, o n’actualitzi els
imports, cada un dels departaments del Govern
ha de publicar al DOGC, només amb efectes
informatius, una relació de les taxes vigents que
gestionen, en què s’identifiquin els serveis i les
activitats que les generen i les quotes correspo-
nents.

En virtut d’això, d’acord amb l’article 12 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organit-
zació, procediment i règim jurídic de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya,

ORDENO:

Article únic
Donar publicitat, a efectes informatius, a la

relació de les taxes vigents que es gestionen en
l’àmbit competencial del Departament de la Pre-
sidència, que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Ordre.

Barcelona, 15 de febrer de 2006

JOSEP BARGALLÓ VALLS

Conseller primer

ANNEX

Taxes que gestiona el Departament de la Presi-
dència i les unitats que en depenen

—1 Taxa pel servei de guarda de vehicles del
Patronat de la Muntanya de Montserrat.

1.1 Quota.
L’import de la quota és:
De dia (de les 6 a les 22 hores)

T=turismes; M=motos; A=autocars

Euros
Temps màxim T M A

1/2 hora ........................................ 0 0 5
Tot el dia ...................................... 4 2 10.5
3 dies ............................................ 5 3 14
7 dies ............................................ 6 3,5 20
15 dies .......................................... 7 4,5
30 dies .......................................... 10 6
60 dies .......................................... 12 9

1.2 Exempcions.
És exempta la primera mitja hora d’ús de

l’aparcament per a tots els tipus de vehicles, lle-
vat dels autocars.

—2 Taxa per l’adquisició, la subscripció i la
publicació d’anuncis al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, gestionat per l’Entitat

Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de
la Generalitat de Catalunya.

2.1 Quota.
a) La quota es determina segons la data en

què s’efectuï la subscripció d’acord amb el ba-
rem següent:

De gener a desembre: 151,00 euros.
De febrer a desembre: 138,45 euros.
De març a desembre: 125,80 euros.
D’abril a desembre: 113,20 euros.
De maig a desembre: 100,75 euros.
De juny a desembre: 88,15 euros.
De juliol a desembre: 75,60 euros.
D’agost a desembre: 63,00 euros.
De setembre a desembre: 50,20 euros.
D’octubre a desembre: 37,80 euros.
De novembre a desembre: 25,25 euros.
Desembre: 12,65 euros.
b) Concepte: edició del DOGC adquisició

d’exemplars solts.
Import: 0,75 euros.
c) La quota de la taxa per a la publicació

d’anuncis.
La quota de la taxa per a la publicació d’anun-

cis en el DOGC no sotmesos a exempció per la
normativa vigent és de 0,01870 euros per espai
i mil·límetre d’alçada.

La quota corresponent als anuncis amb ter-
mini d’urgència és de 0,02845 euros per espai i
mil·límetre d’alçada.

En aquests imports s’inclou la publicació en
totes dues edicions, l’edició en llengua catala-
na i l’edició en llengua castellana.

d) Bonificacions.
S’estableix una bonificació del 25% per als

anuncis que sobrepassin en extensió una pàgi-
na impresa del DOGC.

—3 Taxa per la utilització de la Cambra hipo-
bàrica de l’Institut Nacional d’Educació Física
de Catalunya.

La quota de la taxa és:
a) Test d’hipòxia, per hora: 116,90 euros.
b) Prova tècnica, per hora: 138,35 euros.
c) Exposició a hipòxia, per hora i per per-

sona:
Una persona: 69.70 euros.
Dues persones: 34,90 euros.
Tres persones: 27,95 euros.
Quatre persones: 21,50 euros.
Cinc persones: 19,35 euros.
Sis persones: 17,40 euros.
Set persones: 15,45 euros.
Vuit persones o més: 14,20 euros.
d) Prova d’esforç, per hora: 99,70 euros.
e) Analítiques:
Lactat: 47,25 euros.
Hemograma: 36,85 euros
EPO: 34,65 euros.
Bioquímica: 46,45 euros.

—4 Taxa pels drets d’inscripció a les proves per
a l’obtenció dels certificats de coneixements de
català que convoca la Secretaria de Política
Lingüística.

4.1 Quota.
L’import de la quota és:
a) Proves per a l’obtenció del certificat de

nivell bàsic de català (certificat A bàsic): 13,50
euros.

b) Proves per a l’obtenció del certificat de
nivell elemental de català (certificat A elemen-
tal): 13,50 euros.

c) Proves per a l’obtenció del certificat de
nivell intermedi de català (certificat B): 13,50
euros.

d) Proves per a l’obtenció del certificat de
suficiència de català (certificat C): 23,55 euros.

e) Proves per a l’obtenció del certificat de
nivell superior de català (certificat D): 23,55
euros.

f) Proves per a l’obtenció del certificat de
coneixements de llenguatge jurídic: 23,55 euros.

4.2 Exempcions.
Són exempts d’aquesta taxa, amb la justifica-

ció documental prèvia de la seva situació, els
subjectes passius en situació d’atur que no per-
ceben cap prestació econòmica i els jubilats.

(06.045.025)

RESOLUCIÓ
PRE/367/2006, de 6 de febrer, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord del Consell de Direcció del
Premi Ramon Margalef d’Ecologia i Ciències
Ambientals de 30 de novembre de 2005, pel qual
s’obre la convocatòria per a la segona edició del
premi i se n’estableixen les bases.

Vist el Decret 464/2004, de 28 de desembre,
pel qual es crea el Premi Ramon Margalef
d’Ecologia i Ciències Ambientals;

Vist l’Acord del Consell de Direcció del Pre-
mi, adoptat en sessió de 30 de novembre de 2005,
pel qual s’acorda obrir la convocatòria per a la
segona edició del Premi i se n’estableixen les
bases;

Vist que l’article 9.1 del Decret 464/2004, de
28 de desembre, preveu que la convocatòria del
Premi s’ha de publicar al DOGC,

RESOLC:

Donar publicitat a l’Acord del Consell de
Direcció del Premi Ramon Margalef d’Ecolo-
gia i Ciències Ambientals, de 30 de novembre
de 2005, pel qual s’obre la convocatòria per a la
segona edició del Premi i se n’estableixen les
bases.

Barcelona, 6 de febrer de 2006

RAMON GARCIA-BRAGADO I ACÍN

Secretari general de la Presidència

ACORD
de 30 de novembre de 2005, del Consell de Di-
recció del Premi Ramon Margalef d’Ecologia i
Ciències Ambientals, pel qual s’obre la convo-
catòria per a la segona edició del premi i se n’es-
tableixen les bases

De conformitat amb el Decret 464/2004, de
28 de desembre, pel qual es crea el Premi Ramon
Margalef d’Ecologia i Ciències Ambientals, i en
exercici de les funcions previstes a l’article 6.1
del Decret esmentat, el Consell de Direcció
acorda:

Obrir la convocatòria per a la segona edició
del Premi Ramon Margalef d’Ecologia i Cièn-
cies Ambientals i establir-ne les bases, que figu-
ren en annex.

DISPOSICIONS
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ANNEX

Bases del Premi Ramon Margalef d’Ecologia i
Ciències Ambientals. Convocatòria 2006.

A partir de la segona meitat del segle XX
l’ecologia es desenvolupa com una ciència dife-
renciada. En l’últim quart de segle, els princi-
pis i conceptes conductors d’aquesta ciència han
permès el desenvolupament de moltes destre-
ses tecnicocientífiques relacionades amb la ges-
tió de sistemes naturals i el territori, al mateix
temps que han contribuït a revelar noves con-
cepcions de caràcter socioeconòmic. Aquesta
relativa proximitat històrica explica que conti-
nuen essent escassos els reconeixements ator-
gats a les ciències ambientals i, menys encara,
a l’ecologia.

Un dels principals estudiosos i pensadors
d’aquesta ecologia emergent ha estat el profes-
sor Ramon Margalef i López (Barcelona, 1919-
2004), que va portar a terme una tasca intel·-
lectual de primera magnitud. En un context
socioeconòmic molt poc propici, l’Espanya de
la postguerra i el franquisme, va col·locar la
investigació i el pensament ecològic català al més
alt nivell internacional, i va crear una vertade-
ra escola de pensament. La figura de Ramon
Margalef, en efecte, ha contribuït de forma de-
cisiva a la creació de la ciència ecològica moder-
na, 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.
Per tot això, el Premi Ramon Margalef d’Eco-
logia i Ciències Ambientals honora la memòria
d’un savi de gran modèstia que, fins al final de
la seva vida, estigué a l’avantguarda de la ciència.

1. Objectiu
L’objectiu del Premi és el reconeixement

d’una trajectòria científica o un descobriment
en el camp de l’ecologia o una altra ciència
ambiental, que hagi contribuït al progrés signi-
ficatiu del coneixement o el pensament cientí-
fic, 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 físi-

ques vives (el Premi no s’atorga a títol pòstum),
com a persones jurídiques o a col·lectius d’arreu
del món, que a través de la seva trajectòria ci-
entífica i docència, el seu pensament, creati-
vitat, innovacions o descobriments, hagin con-
tribuït al desenvolupament significatiu de
l’ecologia o una altra ciència ambiental, així com
al progrés conceptual i la seva aplicació orien-
tada a la gestió sostenible dels recursos naturals,
del territori o del mar.

3. Presentació de candidatures
Les candidatures han de ser presentades per

representacions qualificades i idònies d’institu-
cions universitàries, altes escoles, centres d’in-
vestigació, acadèmies científiques o amb bran-
ques científiques, per persones guardonades
amb aquest Premi en convocatòries anteriors o
per persones que hagin estat membres del jurat.

Les candidatures, argumentades i acompa-
nyades d’un currículum, han de ser presenta-
des abans del 31 de maig de 2006, i s’han d’adre-
çar a la Secretaria Tècnica del Premi Ramon

Margalef, 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.net o
mitjançant el formulari que hi ha a la pàgina web
del premi http://www.gencat.net/premiramon-
margalef.

4. Dotació
La dotació del premi és de cent mil (100.000)

euros.

5. Periodicitat
Anual.

6. Jurat i concessió
El jurat del Premi en la convocatòria de 2006

està integrat per les persones següents:
a) Presidenta del jurat:
Professora Josefina Castellví, oceanògrafa i

biòloga marina, Institut de Ciències del Mar a
Barcelona. Professora d’Investigació del Con-
sell Superior d’Investigacions Científiques
(CSIC) i exdirectora de la missió científica es-
panyola en l’Antàrtida.

b) Vocals:
Professor Francisco García Novo, catedràtic

d’Ecologia, Departament de Biologia Vegetal
i Ecologia, Universitat de Sevilla, Espanya.

Professor Robert Barbault, director del De-
partament d’Ecologia i de la Gestió de la Bio-
diversitat, Museu Nacional d’Història Natural
de París. Director de l’Institut Federatiu d’Eco-
logia Fonamental i Aplicada, Universitat Pierre
et Marie Curie, París, França.

Professor AnnMari Jansson (emèrit), Depar-
tament d’Ecologia Sistemàtica, Territorial i de
Paisatge, Universitat d’Estocolm, Suècia.

Professor Frank Golley, Institut d’Ecologia,
associat a l’Escola de Disseny Ambiental i al
Programa d’Ètica Ambiental del Col·legi de
Ciències Ambientals i de Disseny en la Univer-
sitat de Geòrgia, Athens, Geòrgia, EUA.

Professor Paul del Giorgio, Departament de
Ciències Biològiques, Universitat de Quebec a
Mont-real (UQUAM). Membre del Grup d’In-
vestigació Interuniversitària en Limnologia
(GRIL).

Professor Peter Bridgewater, secretari general
del Conveni RAMSAR sobre aiguamolls i aus
migratòries, Austràlia.

El jurat, assistit amb veu però sense vot pel
secretari tècnic del Premi, decidirà per majoria
la candidatura guanyadora. La decisió del jurat
serà inapel·lable.

7. Proclamació i lliurament del Premi
El Consell de Direcció proclamarà el Premi.
El lliurament solemne del Premi tindrà lloc

a Barcelona.

8. 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 464/2004, de 28 de desembre (DOGC
núm. 4291, de 30.12.2004). Aquesta documenta-
ció és consultable a la pàgina web del Premi http:/
/www.gencat.net/premiramonmargalef.

(06.051.089)

*

DEPARTAMENT
D’INTERIOR

RESOLUCIÓ
INT/375/2006, de 13 de febrer, sobre revocació
i delegació de facultats del secretari general del
Departament d’Interior en diversos òrgans del
Departament.

El Decret 296/2003, de 20 de desembre, de
creació, denominació i determinació de l’àmbit
de competència dels departaments de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, va cre-
ar, entre d’altres, el Departament d’Interior, al
qual se li van atribuir les funcions que preveu
l’article 3.6. Posteriorment mitjançant el títol 4
del Decret 68/2004, de 20 de gener, d’estructu-
ració i reestructuració de diversos departaments
de la Generalitat, i el Decret 309/2004, de 8 de
juny, de reestructuració de la Direcció de Ser-
veis del Departament d’Interior, es va establir
la seva organització general.

Aquesta nova organització va fer convenient
delegar determinades funcions que tenia atribu-
ïdes el secretari general en determinats òrgans
del Departament, en matèria de gestió de per-
sonal, de formació, de gestió econòmica i de
contractació administrativa per tal d’agilitar la
gestió ordinària de les esmentades matèries.
Aquesta delegació es va dur a terme mitjançant
la Resolució INT/2029/2004, de 12 de juliol
(DOGC núm. 4180, de 22.7.2004).

Una d’aquestes funcions, que fou delegada en
el director de Serveis de la Secretaria General
respecte del personal adscrit al Departament
d’Interior, és la que preveu l’article 1.1.i) de l’es-
mentada Resolució, que fa referència a la desig-
nació de les comissions de servei amb dret a in-
demnització dins el territori espanyol.

Per tal d’aconseguir una major eficàcia i agi-
litat en la tramitació de diversos expedients de
l’àmbit de la gestió de personal, és necessari
delegar la facultat referida del secretari gene-
ral també en les persones titulars de la Direcció
General de Seguretat Ciutadana i de la Direc-
ció General d’Emergències i Seguretat Civil, res-
pectivament. A més, es considera convenient
que la delegació abasti també la designació de
les comissions de servei amb dret a indemnitza-
ció fora del territori espanyol.

Atès el que s’estableix a l’article 4 del Decret
337/1988, de 17 d’octubre, de regulació i actu-
alització d’indemnitzacions per raó de serveis a
la Generalitat de Catalunya, són competents per
designar les comissions de servei amb dret a in-
demnització el secretari general de cada Depar-
tament o l’autoritat superior de l’organisme o
l’entitat corresponent;

Atès el que disposen els articles 13 i 38 de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, i l’article 13 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, i amb l’autorit-
zació prèvia de la consellera d’Interior,

RESOLC:

Article 1
Revocar la delegació de funcions en el direc-

tor de Serveis de la Secretaria General, prevista
a l’article 1.1.i) de la Resolució INT/2029/2004,


