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RESOLUCIÓ
VCP/569/2008, de 21 de febrer, per la qual es convoca concurs públic per a la 
concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos inter-
personals de la llengua catalana a Catalunya i de la llengua occitana a Era Val 
d’Aran, per a l’any 2008.

Atès el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de inances públiques 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

Atesa l’Ordre VCP/50/2008, de 12 de febrer, per la qual s’aproven les bases regu-
ladores per a la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure 
els usos interpersonals de la llengua catalana a Catalunya i de la llengua occitana 
a Era Val d’Aran (DOGC núm. 5075, de 21.2.2008);

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Atesa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 
22.12.1989) i la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2008 (DOGC núm. 5038, de 31.12.2007);

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

RESOLC:

—1 Obrir convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a iniciatives 
adreçades a promoure els usos interpersonals de la llengua catalana a Catalunya i 
de la llengua occitana a Era Val d’Aran, per a l’any 2008.

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per l’Ordre 
VCP/50/2008, de 12 de febrer, per la qual s’aproven les bases que han de regir la 
concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos interper-
sonals de la llengua catalana a Catalunya i de la llengua occitana a Era Val d’Aran, 
i per la normativa general de subvencions.

—3 La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta Resolució és 
d’1.000.000,00 d’euros, dels quals 850.000,00 euros van a càrrec de la partida 
VP04 D/482000100/4510 i 150.000,00 euros van a càrrec de la partida VP04 
D/481000100/4510 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2008.

El crèdit inicial disponible es podrà modiicar amb subjecció a la normativa 
vigent.

—4 Aquesta convocatòria atén les actuacions que es duguin a terme durant el 
període comprès entre l’1 de novembre de 2007 i el 31 d’octubre de 2008.

—5 Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió de subvencions per 
promoure iniciatives que incloguin actuacions especíiques per fomentar els usos 
interpersonals de la llengua catalana a Catalunya i de la llengua occitana a Era Val 
d’Aran. En aquest sentit, tot el que s’estableix en aquesta convocatòria per a la llengua 
catalana a Catalunya és aplicable a la llengua occitana a Era Val d’Aran.

Són matèria d’aquesta convocatòria les actuacions que contribueixin a promoure 
l’ús del català en les comunicacions quotidianes en àmbits en què l’ús de la llengua 
catalana és deicitari i, preferentment, les actuacions següents:

a) Les actuacions de foment de l’ús del català que tinguin com a destinataris els 
joves (de 15 a 29 anys).

b) Les actuacions de foment de l’ús del català que tinguin com a destinataris les 
persones que habitualment no parlen català.

c) Les actuacions que promoguin l’ús del català en l’àmbit del treball, i molt 
especialment en els sectors del comerç, l’hostaleria, la restauració i la salut.
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d) Les actuacions que promoguin l’ús del català en l’àmbit jurídic i judicial.
e) Les actuacions que s’insereixin en el marc i la ilosoia del programa “Volun-

tariat per la llengua”, així com en iniciatives similars que puguin sorgir a Era Val 
d’Aran pel que fa a l’occità.

Aquestes actuacions es poden adreçar a persones que habitualment parlen en 
català, per tal que no canviïn de llengua innecessàriament, a persones que tenen un 
coneixement passiu de la llengua però que habitualment no la utilitzen i a persones 
arribades en els darrers anys a Catalunya.

Queden excloses les iniciatives que tinguin com a objecte l’edició de llibres, 
revistes o butlletins; l’elaboració, el manteniment i la traducció de pàgines web, i 
l’organització de cursos de català o d’occità.

Poden optar a aquestes subvencions les entitats privades sense inalitat de lucre 
que tinguin la seva seu en l’àmbit territorial de Catalunya, els col·legis professi-
onals de Catalunya, les organitzacions empresarials, les organitzacions sindicals 
i les federacions esportives catalanes que tinguin previst dur a terme actuacions 
especíiques per fomentar els usos interpersonals del català o de l’occità.

—6 El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació que cal adjuntar 
és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

—7 La concessió de les subvencions es fa per resolució de la persona titular del 
Departament de la Vicepresidència, a proposta del secretari de Política Lingüís-
tica, en base a l’avaluació de les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris 
que estableixen les bases que regeixen la concessió d’aquestes subvencions (Ordre 
VCP/50/2008, de 12 de febrer).

—8 La resolució de concessió o denegació de les subvencions sol·licitades posa 
i a la via administrativa i ha de ser notiicada a les entitats sol·licitants per correu 
certiicat, de manera individualitzada. En el cas de subvencions d’un import igual 
o superior a 3.000 euros es publicarà, a més a més, en el DOGC, indicant la per-
sona beneiciària, la quantitat concedida, les inalitats de la subvenció i el crèdit 
pressupostari al qual s’han imputat.

—9 El termini màxim per resoldre i notiicar la resolució de concessió o denegació 
de les subvencions és de sis mesos a comptar des de la data de publicació d’aquesta 
convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi dictat i no-
tiicat la resolució inal del procediment, les persones interessades podran entendre 
desestimades les seves sol·licituds, d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Llei 
23/2002, de 18 de novembre, d’adequació de procediments administratius en relació 
amb el règim de silenci administratiu i el termini de resolució i notiicació.

Contra aquesta Resolució de concessió o denegació de les subvencions de la 
persona titular del Departament de la Vicepresidència, que posa i a la via admi-
nistrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant 
del mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la data de recepció de la notiicació de la resolució impugnada, 
o de tres mesos a comptar des de l’endemà d’aquella data en què, d’acord amb el 
disposat en el paràgraf anterior es pot entendre desestimada per silenci administratiu. 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, si és el cas, o bé directa-
ment contra la mateixa resolució impugnada, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, de conformitat amb el que estableix l’article 10 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la data de la recepció de 
la notiicació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produeixi per silenci 
administratiu, silenci que es produeix en el transcurs d’un mes a comptar des de la 
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data de la seva interposició, sense que s’hagi notiicat la seva resolució, el termini 
per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà de la data en què el referit recurs de reposició es pugui entendre 
desestimat per silenci administratiu.

—10 El termini màxim de presentació de la documentació justiicativa, que 
estableix la base 12 de l’Ordre que regeix la concessió d’aquestes subvencions, és 
de dos mesos a comptar des de la inalització de l’activitat subvencionada i, en tot 
cas, no podrà superar el 31 d’octubre de 2008.

—11 Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa i a la via administra-
tiva, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del 
mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la data de la seva publicació al DOGC. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició, si és el cas, o bé directament contra la mateixa 
Resolució de convocatòria, es podrà interposar també recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, de conformitat amb el que estableix l’article 10 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini 
de dos mesos, a comptar, respectivament, des de l’endemà de la data de recepció 
de la corresponent notiicació o des de l’endemà de la seva data de publicació al 
DOGC. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produeixi per silenci 
administratiu, silenci que es produeix en el transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notiicat la seva resolució, el termini 
per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà de la data en que el recurs de reposició esmentat es pugui entendre 
desestimat per silenci administratiu.

Barcelona, 21 de febrer de 2008

JOSEP-LLUÍS CAROD-ROVIRA

Vicepresident

(08.052.049)
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RESOLUCION
VCP/569/2008, de 21 de hereuèr, pera quau se convòque concors public entara 
concession de subvencions entà iniciatives adreçades a promòir es emplecs in-
terpersonaus dera lengua catalana en Catalonha e dera lengua occitana ena Val 
d’Aran, entar an 2008.

Pr’amor d’açò que dispòse eth capítol IX deth Tèxte rehonut dera Lei de inances 
publiques de Catalonha, aprovat peth Decrèt legislatiu 3/2002, de 24 de deseme;

Pr’amor dera Orde VCP/50/2008, de 12 d’hereuèr, pera quau s’apròven es bases 
reguladores entara concession de subvencions entà iniciatives adreçades a promòir 
es emplecs interpersonaus dera lengua catalana en Catalonha e dera lengua occitana 
ena Val d’Aran (DOGC num. 5075, de 21 d’hereuèr);

Pr’amor dera Lei 38/2003, de 17 de noveme, generau de subvencions;

Pr’amor dera Lei 13/1989, de 14 de deseme, d’organizacion, procediment e regim 
juridic dera Administracion dera Generalitat de Catalonha (DOGC num. 1234, de 
22.12.1989) e dera Lei 16/2007, de 21 de deseme, de pressupòsti dera Generalitat 
de Catalonha entath 2008 (DOGC num. 5038, de 31.12.2007);

En emplec des atribucions que me conferís era legislacion en vigor,

RESÒLVI:

—1 Daurir convocatòria publica tara concession de subvencions entà iniciatives 
adreçades a promòir es emplecs interpersonaus dera lengua catalana en Catalonha 
e dera lengua occitana ena Val d’Aran, entar an 2008.

—2 Es subvencions que prevé aguesta convocatòria se regissen pera Orde 
VCP/50/2008, de 12 d’hereuèr, pera quau s’apròven es bases qu’an de regir era 
concession de subvencions entà iniciatives adreçades a promòir es emplecs inter-
personaus dera lengua catalana en Catalonha e dera lengua occitana ena Val d’Aran, 
e pera normativa generau de subvencions.

—3 Era dotacion maxima des subvencions que prevé aguesta Resolucion ei 
d’1.000.000,00 d’èuros, des quaus 850.000,00 èuros van a cargue dera partida 
VP04 D/482000100/4510 e 150.000,00 èuros van a cargue dera partida VP04 
D/481000100/4510 deth pressupòst dera Generalitat de Catalonha entar an 2008. 
Eth crèdit iniciau disponible se poderà modiicar damb subjeccion ara normativa 
en vigor.

—4 Aguesta convocatòria aten es accions que s’amien a tèrme pendent eth periòde 
comprenut entre er 1 de noveme de 2007 e eth 31 d’octobre de 2008.

—5 Aguesta convocatòria a coma objècte era concession de subvencions entà 
promòir iniciatives qu’includisquen accions especiiques entà fomentar es emplecs 
interpersonaus dera lengua catalana en Catalonha e dera lengua occitana ena Val 
d’Aran. En aguest sens, tot çò que s’establís en aguesta convocatòria entara lengua 
catalana en Catalonha ei aplicable ara lengua occitana ena Val d’Aran. Son matèria 
d’aguesta convocatòria es accions que contribuïsquen a promòir er emplec deth 
catalan enes comunicacions quotidianes en entorns enes quaus emplec dera lengua 
catalana ei deicitari e, preferentaments, es accions següentes:

a) Es accions de foment der emplec deth catalan qu’agen coma destinataris es 
joens (de 15 a 29 ans).

b) Es accions de foment der emplec deth catalan qu’agen coma destinataris es 
persones qu’abituauments non parlen catalan.

c) Es accions que promòiguen er emplec deth catalan en encastre deth trabalh, e 
fòrça mès enes sectors deth comèrç, era ostalaria, era restauracion e era salut.
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d) Es accions que promòiguen er emplec deth catalan en encastre juridic e 
judiciau.

e) Es accions que s’inserisquen en marc e era ilosoia deth programa “Volontariat 
pera lengua”, atau coma en iniciatives pariones que poguen sorgir ena Val d’Aran en 
çò que hè ar occitan. Aguestes accions se pòden adreçar a persones qu’abituauments 
parlen en catalan, entà pr’amor que non càmbien de lengua innecessàriament, a 
persones qu’an ua coneishença passiva dera lengua mès qu’abituauments non la 
utilizen e a persones arribades es darrèri ans en Catalonha. Demoren excludides 
es iniciatives qu’agen coma objècte era edicion de libres, revistes o butletins; era 
elaboracion, era mantenença e era traduccion de pagines web, e era organizacion 
de corsi de catalan o d’occitan. Pòden optar ad aguestes subvencions es entitats 
privades sense in de lucre qu’agen era sua sedença en encastre territoriau de Ca-
talonha, es collègis professionaus de Catalonha, es organizacions empresariaus, 
es organizacions sindicaus e es federacions esportives catalanes qu’agen previst 
amiar a tèrme accions especiiques entà fomentar es emplecs interpersonaus deth 
catalan o der occitan.

—6 Eth tèrme de presentacion de sollicituds e dera documentacion que cau adjúnher 
ei d’un mes des de londeman dera publicacion d’aguesta Resolucion en DOGC.

—7 Era concession des subvencions se hè per resolucion dera persona titulara 
deth Departament dera Vicepresidéncia, a prepausa deth secretari de Politica 
Lingüistica, en basa ara avaloracion des sollicituds presentades, cossent damb es 
critèris qu’establissen es bases que regissen era concession d’aguestes subvencions 
(Orde VCP/50/2008, de 12 d’hereuèr).

—8 Era resolucion de concession o refús des subvencions sollicitades acabe era 
via administrativa e a d’èster notiicada as entitats sollicitantes per corrèu certiicat, 
de manèra individualizada. En cas de subvencions d’un impòrt parièr o superior a 
3.000 èuros se publicarà, tanben, en DOGC, en tot indicar era persona beneiciària, 
era quantitat concedida, es ins dera subvencion e eth crèdit pressupostari que se 
li a imputat ada eth.

—9 Eth tèrme maxim entà resòlver e notiicar era resolucion de concession o 
refús des subvencions ei de sies mesi a compdar dera data de publicacion d’aguesta 
convocatòria en DOGC. Transcorrut aguest tèrme, sense que s’age dictat e notiicat 
era resolucion inau deth procediment, es persones interessades poderàn compré-
ner negligides es sues sollicituds, cossent damb çò qu’establís er article 3 dera Lei 
23/2002, de 18 de noveme, d’adeqüacion de procediments administratius en relacion 
damb eth regim de silenci administratiu e eth tèrme de resolucion e notiicacion.

Contra aguesta resolucion de concession o refús des subvencions dera persona 
titulara deth Departament dera Vicepresidéncia, qu’acabe era via administrativa, 
se poderà interpausar, damb caractèr potestatiu, recors de reposicion dauant deth 
madeish organ que l’a dictada, cossent damb çò que dispausen es articles 116 e 117 
dera Lei 30/1992, de 26 de noveme, de regim juridic des administracions publiques e 
deth procediment administratiu comun, en tèrme d’un mes a compdar de londeman 
dera data de recebuda dera notiicacion dera resolucion impugnada, o de tres mesi a 
compdar de londeman d’aquera data en qué, cossent damb çò dispausat en paragraf 
anterior, se pòt compréner negligida per silenci administratiu.

Contra era desestimacion exprèssa deth recors de reposicion, s’ei eth cas, o ben 
dirèctament contra era madeisha resolucion impugnada, se poderà interpausar 
recors contenciós administratiu dauant era Sala contenciosa administrativa deth 
Tribunau Superior de Justícia de Catalonha, cossent damb aquerò qu’establís er 
article 10 dera Lei 29/1998, de 13 de junhsèga, reguladora dera jurisdiccion con-
tenciosa administrativa, en tèrme de dus mesi, a compdar de londeman dera data 
dera recepcion dera notiicacion corresponenta. En cas qu’era desestimacion deth 
recors de reposicion se produsisque per silenci administratiu, silenci que se produsís 
en transcors d’un mes a compdar dera data dera sua interposicion, sense que s’age 
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notiicat era sua resolucion, eth tèrme entara interposicion deth recors contenciós 
administratiu serà de sies mesi a compdar de londeman dera data entà qu’eth referit 
recors de reposicion se pogue compréner negligit per silenci administratiu.

—10 Eth tèrme maxim de presentacion dera documentacion justiicativa, qu’es-
tablís era basa 12 dera Orde que regís era concession d’aguestes subvencions, ei 
de dus mesi a compdar dera inalizacion dera activitat subvencionada e, en tot cas, 
non poderà depassar eth 31 d’octobre de 2008.

—11 Contra aguesta Resolucion de convocatòria, qu’acabe era via administrativa, 
se poderà interpausar, damb caractèr potestatiu, recors de reposicion dauant deth 
madeish organ que l’a dictada, cossent damb çò que dispòsen es articles 116 e 117 
dera Lei 30/1992, de 26 de noveme, de regim juridic des administracions publiques e 
deth procediment administratiu comun, en tèrme d’un mes a compdar de londeman 
dera data dera sua publicacion en DOGC. Contra era desestimacion exprèssa deth 
recors de reposicion, s’ei eth cas, o ben dirèctament contra era madeisha Resoluci-
on de convocatòria, se poderà interpausar tanben recors contenciós administratiu 
dauant era Sala Contenciosa Administrativa deth Tribunau Superior de Justícia de 
Catalonha, de conformitat damb çò qu’establís er article 10 dera Lei 29/1998, de 
13 de junhsèga, reguladora dera jurisdiccion contenciosa administrativa en tèrme 
de dus mesi, a compdar, respectivament, de londeman dera data de recepcion dera 
corresponenta notiicacion o de londeman dera sua data de publicacion en DOGC. 
En cas qu’era desestimacion deth recors de reposicion se produsisque per silenci 
administratiu, silenci que se produsís en transcors d’un mes a compdar dera data 
dera sua interposicion sense que s’age notiicat era sua resolucion, eth tèrme entara 
interposicion deth recors contenciós administratiu serà de sies mesi a compdar de 
londeman dera data ena quau eth recors de reposicion nomentat se pogue compréner 
negligit per silenci administratiu.

Barcelona, 21 de hereuèr de 2008

JOSEP-LLUÍS CAROD-ROVIRA

Vicepresident

(08.052.049)

*
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DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

ORDRE
GAP/82/2008, de 21 de febrer, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents l’any 
2008 corresponents als procediments que gestiona el Departament de Governació 
i Administracions Públiques.

La disposició addicional tercera de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes 
i preus públics de la Generalitat de Catalunya, en la redacció donada per la Llei 
12/2004, de 27 de desembre, de mesures inanceres, estableix que, en el termini 
de dos mesos des de l’entrada en vigor de la llei que modiiqui o creï taxes, o 
n’actualitzi els imports, cada un dels departaments de la Generalitat afectats ha de 
publicar en el DOGC, mitjançant una ordre del conseller o consellera competent, 
i només a efectes informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, 
en les quals s’identiiquin els serveis i les activitats que les generen i les quotes 
corresponents.

La Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures iscals i inanceres, modiica l’article 
34, exempcions i boniicacions, del capítol I del títol I de la Llei 15/1997, del 24 de 
desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

L’import de les taxes s’ha incrementat d’acord amb el coeicient d’actualit-
zació de les taxes amb tipus de quantia ixa que estableix l’article 42 de la Llei 
16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2008.

És per això que,

ORDENO:

Donar publicitat a les quotes de les taxes vigents l’any 2008 corresponents als 
procediments que gestiona el Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques, que es detallen a l’annex d’aquesta Ordre.

Barcelona, 21 de febrer de 2008

JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA

Conseller de Governació i Administracions Públiques

ANNEX

Concepte: taxes per a la inscripció en les convocatòries de processos selectius per 
a l’accés a la Generalitat.

Exempcions:
Són exempts del pagament de la taxa els subjectes passius en situació de deso-

cupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que 
acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.

Boniicacions:
Per sol·licitud i pagament telemàtic: 20%
Persones membres de famílies nombroses de categoria general o monoparentals: 

30%
Persones membres de famílies nombroses de categoria especial: 50%
La boniicació del 20% per pagament telemàtic és acumulable a les altres boni-

icacions.

Quantia:
Per accedir a un lloc de treball del grup A: 51,35 euros.
Amb la boniicació del 20%: 41,10 euros.
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