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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

RESOLUCIÓ
ARP/3064/2002, de 16 d’octubre, per la qual
s’amplia l’àmbit territorial de l’Agrupació de De-
fensa Sanitària de bestiar porcí de l’Alt Empordà,
ADEAL.

D’acord amb el que estableixen el Reial de-
cret 1880/1996, de 2 d’agost, pel qual es regulen
les agrupacions de defensa sanitària ramaderes,
el Reial decret 425/1985, de 20 de març, pel qual
es regula la lluita contra la pesta porcina africana
i altres malalties del porcí, i l’Ordre de 28 d’agost
de 1985, sobre mesures per a l’eradicació de la
pesta porcina africana;

Valorada la sol·licitud formulada per l’ADS
de l’Alt Empordà;

Vista la Resolució de 8 d’agost de 2001, per
la qual es reconeix com a agrupació de defen-
sa sanitària ramadera l’associació anomenada
Agrupació de Defensa Sanitària de bestiar porcí
de l’Alt Empordà, ADEAL (DOGC núm. 3457,
de 22.8.2001);

D’acord amb l’informe favorable del Servei
de Sanitat Animal,

RESOLC:

Article únic
Aprovar l’ampliació de l’àmbit territorial de

l’ADS de l’Alt Empordà, ADEAL, la qual que-
da integrada pels municipis següents:

Agullana, Albanyà, Avinyonet de Puigventós,
Bàscara, Biure, Boadella d’Empordà, Borrassà,
Cabanelles, Cabanes, Cantallops, Castelló d’Em-
púries, Cistella, Darnius, el Far d’Empordà,
Espolla, Figueres, Fortià, Garrigàs, Garriguella,
l’Armentera, l’Escala, Lladó, Maçanet de Ca-
brenys, Masarac, Mollet de Peralada, Navata,
Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Palau Saverdera,
Pedret i Marzà, Peralada, Pont de Molins, Pon-
tós, Rabós, Riumors, Sant Climent Sescebes,
Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de Fluvià,
Sant Mori, Sant Pere Pescador, Santa Llogaia
d’Àlguema, Saus-Camallera, Siurana, Terrades,
Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Vi-
ladamat, Vilamacolum, Vilamalla, Vilanant,
Vilanova de la Muga i Vilaür.

Barcelona, 16 d’octubre de 2002

XAVIER COLL I GILABERT

Director general de Producció Agrària
i Innovació Rural

(02.287.118)

*

DECRET
249/2002, de 22 d’octubre, de modificació de l’ar-
ticle 15 del Decret 23/2002, de 22 de gener, pel qual
es desenvolupa el procediment per a l’obtenció
de llicències per a l’exercici de la publicitat dinà-
mica i els requisits per al seu exercici i es regula
la capacitat sancionadora en aquesta matèria.

Mitjançant el Decret 23/2002, de 22 de gener,
es va desenvolupar el procediment per a l’ob-
tenció de llicències per a l’exercici de la publi-
citat dinàmica i els requisits per al seu exercici
i es va regular la capacitat sancionadora en
aquesta matèria, d’acord amb el que preveia la
Llei 9/2000, de 7 de juliol, per la qual es regula
la publicitat dinàmica a Catalunya.

L’article 15 del decret esmentat, que regula
la capacitat sancionadora dels ajuntaments,
estableix dos trams sancionadors que contrave-
nen el que disposa la disposició addicional ter-
cera de la Llei esmentada, que obliga a aplicar
l’article 11 del Decret 108/1997, de 29 d’abril, pel
qual s’estableixen els òrgans competents en la
imposició de sancions i altres mesures en defensa
dels consumidors i usuaris.

En conseqüència, i d’acord amb el que disposa
l’article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
amb l’informe favorable de la Comissió Jurídica
Assessora, a proposta del conseller d’Indústria,
Comerç i Turisme, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
Es modifica l’article 15 del Decret 23/2002, de

22 de gener, que queda redactat en els termes
següents:

“Article 15
”15.1 Pel que respecta a la capacitat san-

cionadora dels ajuntaments, s’ha d’aplicar l’ar-
ticle 11 del Decret 108/1997, de 29 d’abril, pel
qual s’estableixen els òrgans competents en la
imposició de sancions i altres mesures en matèria
de defensa dels consumidors i usuaris.

”15.2 Així mateix, els ajuntaments podran
imposar multes coercitives fins al límit del 10%
de la capacitat sancionadora segons determina
el paràgraf anterior.”

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta la persona titular del Departa-
ment d’Indústria, Comerç i Turisme per a dic-
tar les disposicions complementàries en el des-
plegament del que disposa aquest decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 22 d’octubre de 2002

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI SUBIRÀ I CLAUS

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

(02.287.066)

DEPARTAMENT
D’INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME

ORDRE
ICT/352/2002, de 3 d’octubre, per la qual s’esta-
bleixen els procediments de reconeixement d’ha-
bilitacions de guia de turisme expedides per al-
tres administracions públiques.

El Decret 120/2000, de 20 de març, modifi-
ca, en el seu article únic, l’article 11 del Decret
5/1998, de 7 de gener, que en la seva nova re-
dacció estableix que les persones que exercei-
xen l’activitat de guies de turisme en possessió
d’habilitacions expedides per altres comunitats
autònomes de l’Estat espanyol o organismes
oficials d’altres estats membres de la Unió Eu-
ropea, en cas de no acreditar els coneixements
adequats en les matèries incloses als articles
9.3.b) i 9.3.c), poden optar, per al seu reconei-
xement, a una prova d’aptitud o a un període de
pràctiques, de conformitat amb el que establei-
xen les directives 89/48/CEE i 92/51/CEE. Tam-
bé s’han d’acreditar coneixements de compren-
sió bàsica de les llengües catalana i castellana.

El Decret 5/1998, de 7 de gener, sobre l’acti-
vitat de guia de turisme, estableix a l’article 9.3
que les àrees de coneixements que inclouran els
temaris per a l’habilitació de guies de turisme
de Catalunya seran:

a) Gestió, assessorament i assistència a grups
turístics. Dinàmica de grups.

b) Art, història, tradicions, museus, monu-
ments i conjunts històrics de Catalunya.

c) Coneixements d’actualitat política, econò-
mica, social i cultural de Catalunya.

Atès el que precedeix, cal establir els proce-
diments de reconeixement d’habilitacions, i en
exercici de les atribucions que m’han estat con-
ferides,

ORDENO:

Article 1
Objecte

Les persones que exerceixen l’activitat de
guies de turisme en possessió d’habilitacions
expedides per altres comunitats autònomes de
l’Estat espanyol o organismes oficials d’altres
estats membres de la Unió Europea que vulguin
exercir l’activitat de guia de turisme a Catalunya
amb capacitat per a prestar els seus serveis en
visites als recintes de museus, de monuments i
de conjunts històrics especificats a l’article 3 del
Decret 5/1998, de 7 de gener, hauran de dema-
nar a la Direcció General de Turisme el reconei-
xement de la seva habilitació.

Article 2
Àmbit d’aplicació

Pot acollir-se a la present Ordre tota perso-
na que exerceixi l’activitat de guia de turisme en
possessió d’una habilitació expedida per altres
comunitats autònomes de l’Estat espanyol o or-
ganismes oficials d’altres estats membres de la
Unió Europea que els habilitin per exercir la
seva activitat als recintes de museus, de monu-
ments i de conjunt històrics establerts a l’arti-
cle 3 del Decret 5/1998, de 7 de gener, sobre l’ac-
tivitat de guia de turisme.

Article 3
Sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran al Registre
d’entrada del Departament d’Indústria, Comerç

Casanovas
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i Turisme, passeig de Gràcia, 105, Barcelona, o
en qualsevol de les seves delegacions territori-
als formalitzades d’acord amb un model d’ins-
tància o en qualsevol de les altres formes que
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/192, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

Article 4
Documentació a presentar

Caldrà adjuntar a la instància la documentació
següent:

Fotocòpia compulsada del DNI o passaport.
Fotocòpia compulsada del document que

habilita para exercir l’activitat de guia de turisme
a alguna comunitat autònoma de l’Estat espa-
nyol o a algun país de la Unió Europea.

Certificat original de l’entitat emissora del
document que habilita per exercir l’activitat de
guia de turisme en alguna comunitat autònoma
de l’Estat espanyol o a algun país de la Unió
Europea on es faci constar:

a) Que la persona interessada està en posses-
sió de l’esmentada habilitació.

b) Que aquesta habilitació permet a la per-
sona titular exercir l’activitat de guia de turis-
me en els recintes de museus, de monuments i
de conjunts històrics.

Fotocòpia compulsada del currículum acadè-
mic.

En el supòsit que l’habilitació s’hagi obtingut
a través d’un examen, caldrà adjuntar el llistat
de temes inclosos a la prova.

Fotocòpia de la normativa oficial per la qual
ha estat habilitada com a guia de turisme.

Dues fotografies de mida de carnet.
Certificat de coneixement de comprensió

bàsica de les llengües catalana i castellana, si
escau.

Acreditar que disposen, com a mínim, de
cobertura d’assegurances d’assistència sanità-
ria en cas d’accident i/o de malaltia.

La Direcció General de Turisme podrà dema-
nar la presentació de traduccions, si s’escau ju-
rades, de la documentació presentada.

Article 5
Tramitació

Les delegacions territorials del Departament
d’Indústria, Comerç i Turisme a les comarques
de Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de
l’Ebre i, a Barcelona, la Direcció General de
Turisme, després de registrar l’entrada de la
sol·licitud, comprovaran que reuneix els requisits
exigibles i que s’hi adjunten els documents pre-
ceptius. En cas contrari, requeriran la persona
signant de la sol·licitud per tal que, en el termini
de 15 dies hàbils, pugui esmenar-la o trametre
els documents preceptius, amb l’advertiment
que s’arxivarà la petició si s’escau l’incompli-
ment.

Quan l’expedient sigui complet serà  tramès
a la Direcció general de Turisme.

Article 6
Avaluació

La Direcció General de Turisme, quan hagi
rebut l’expedient complet de la persona sol·licitant,
en procedirà a l’avaluació, per tal d’analitzar si l’ha-
bilitació presentada pot ser reconeguda. En el
supòsit que procedeixi el reconeixement, s’ana-
litzarà si els coneixements acreditats per la per-
sona sol·licitant són adequats a les matèries

incloses als articles 9.3.b) i 9.3.c) del Decret 5/
1998, de 7 de gener, sobre l’activitat de guia de
turisme.

Article 7
Resolucions

El subdirector general de Turisme proposa-
rà al director general de Turisme que resolgui
el reconeixement de l’habilitació.

En el supòsit que la persona sol·licitant hagi
acreditat els coneixements adequats en les
matèries incloses als articles 9.3.b) i 9.3.c) del
Decret 5/1998, de 7 de gener, sobre l’activitat de
guia de turisme, la resolució reconeixerà l’ha-
bilitació com a guia de turisme, i n’ordenarà la
inscripció en el Registre d’Empreses i Activitats
Turístiques.

En el supòsit que la persona sol·licitant no
hagi acreditat els coneixements adequats en les
matèries incloses als articles 9.3.b) i 9.3.c) del
Decret 5/1998, de 7 de gener, sobre l’activitat de
guia de turisme, la resolució oferirà a la perso-
na sol·licitant que opti a una prova d’aptitud o
a un període de pràctiques per al seu reconei-
xement com a guia de turisme, dins el termini
d’un mes a comptar des de la notificació d’aques-
ta resolució.

En tots els casos, la persona sol·licitant que
no hagi acreditat els coneixements de compren-
sió bàsica de les llengües catalana i castellana
haurà de realitzar la prova prevista a l’article 10
de la present Ordre.

Article 8
Prova d’aptitud

En cas que la persona sol·licitant opti per la
prova d’aptitud, aquesta consistirà en un test de
85 preguntes referents als temes específics in-
closos en els apartats d’art, història, museus, mo-
numents i conjunts històrics a Catalunya, i de
coneixements d’actualitat política, econòmica,
social i cultural de Catalunya, inclosos a la con-
vocatòria de proves d’habilitació per a guies de
turisme de Catalunya. La durada màxima serà
de dues hores.

La qualificació serà d’apte o no apte.
La prova podrà fer-se en català o en castellà.

Article 9
Període de pràctiques

En cas que la persona sol·licitant opti per un
període de pràctiques, aquestes consistiran en
la prestació de deu serveis de guiatge de tres
hores de durada com a mínim, de característi-
ques parcialment diferents, dins de Catalunya.
Aquests serveis hauran d’incloure la visita a
museus, i recintes de monuments o conjunts
monumentals.

La realització dels serveis s’acreditarà davant
la Direcció General de Turisme mitjançant cer-
tificat emès per l’agència de viatges contractant
en el qual es descrigui el servei o els serveis
contractats, la data de realització, així com que
el servei o serveis han estat fet adequadament
i no hi ha hagut cap queixa per part dels clients.

Durant la prestació d’aquests serveis de pràc-
tiques la persona sol·licitant s’identificarà amb
una certificació emesa per la Direcció General
de Turisme. Els serveis hauran de realitzar-se en
el termini màxim de sis mesos a partir de la data
de la certificació.

La qualificació de les pràctiques serà d’apte
o no apte.

Article 10
Coneixement del català i del castellà

En compliment de l’article 6.d) del Decret 5/
1998, de 7 de gener, sobre l’activitat de guia de
turisme, i en cas de no haver-ho acreditat docu-
mentalment, la persona sol·licitant mantindrà
una entrevista oral amb un examinador/a de la
Direcció General de Turisme. L’entrevista tindrà
una part en castellà i una en català. La durada
màxima de la prova serà de 15 minuts, i el resul-
tat serà d’apte o no apte.

Article 11
Resolució

Quan la persona sol·licitant del reconeixe-
ment de l’habilitació sigui declarada apta en la
prova d’aptitud  o al període de pràctiques, així
com a la prova de català, el director general de
Turisme resoldrà el reconeixement de l’habili-
tació i ordenarà la inscripció del sol·licitant en
el Registre d’Empreses i Activitats Turístiques,
secció de guies de turisme de Catalunya.

Article 12
Recursos

Contra la resolució del director general de
Turisme, que exhaureix la via administrativa,
las personas interessades podran interposar re-
curs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesosa comptar de l’endemà de la seva
notificació, sens perjudici que es pugui inter-
posar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Es delega en el director general de Turisme
la facultat de resoldre els expedients de reconei-
xement a Catalunya d’habilitacions de guia de
turisme expedides per altres administracions pú-
bliques.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà que
sigui publicada al DOGC.

Barcelona, 3 d’octubre de 2002

ANTONI SUBIRÀ I CLAUS

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

(02.275.074)

*




