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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET 6/2021, de 9 de febrer, de simplificació de disposicions reglamentàries adoptades entre 1977 i
1985.

L'ordenament jurídic de competència de la Generalitat de Catalunya està integrat per un nombre elevat de
disposicions, moltes de les quals ja no són d'aplicació sense que se'n pugui determinar el nombre exacte a
priori. A la complexitat que genera la inflació normativa s'afegeix la convivència de normes vigents i de normes
derogades tàcitament, les quals no es poden indexar en el Portal Jurídic de Catalunya a diferència de les
derogacions expresses. També són molt nombroses les normes de caràcter temporal, la vigència de les quals
no sempre resulta fàcil determinar. Tot això dificulta la claredat, la intel·ligibilitat i l'accessibilitat del dret i, en
definitiva, pot afectar la seguretat jurídica. Aquesta situació, que pateixen la majoria dels ordenaments jurídics
occidentals, no només incideix en el desenvolupament de l'activitat econòmica i la innovació sinó que té un
impacte social rellevant atès que la ciutadania cada vegada té més obstacles per conèixer el dret aplicable.
En vista d'aquesta problemàtica, i amb l'objectiu general d'incrementar la seguretat jurídica i aconseguir una
millora de la qualitat institucional, el Govern va aprovar el Pla de simplificació normativa 2016-2017 mitjançant
l'Acord GOV/114/2016, de 2 d'agost. Aquest Pla va preveure, entre altres mesures, la identificació i
programació de les actuacions necessàries per depurar l'ordenament jurídic dels decrets i les ordres que han
perdut la seva vigència o que ja no són d'aplicació i la definició d'una estratègia conjunta en l'Administració de
la Generalitat.
En execució d'aquestes mesures es va iniciar la revisió sistemàtica dels decrets i ordres aprovats entre els
anys 1977 i 1985 que constaven com a vigents al Portal Jurídic de Catalunya. A partir d'aquesta anàlisi es va
concloure, d'una banda, que un gran volum dels decrets i ordres presents al Portal Jurídic no tenen naturalesa
de norma jurídica sinó d'acte administratiu; d'altra banda, la diferent configuració dels departaments de
l'Administració de la Generalitat i la variació dels àmbits materials de competència al llarg dels anys dificulta
que, en molts casos, els departaments actuals es puguin considerar responsables de derogar algunes normes
(entre altres raons: perquè qui va elaborar la norma obsoleta ja no és el departament que en té la
competència; perquè els àmbits materials ja no es tracten des de la mateixa perspectiva; o perquè actualment
la matèria regulada és, de forma sectoritzada, competència de més d'un departament).
Ateses les diferents solucions possibles per simplificar el marc normatiu, es va efectuar una consulta pública a
fi d'obtenir l'opinió de la ciutadania, entitats i sectors potencialment afectats, sobre aquesta qüestió.
Posteriorment, tenint en compte la magnitud d'aquesta revisió i els dubtes jurídics que es plantejaven, es va
sol·licitar el parer de la Comissió Jurídica Assessora, que va emetre el Dictamen 298/2019, de 3 d'octubre, en
relació amb la consulta formulada pel Departament de la Presidència en matèria de simplificació normativa i
sobre l'aplicació de la tècnica de la derogació.
D'acord amb els suggeriments formulats per la Comissió, s'ha introduït una habilitació expressa del legislador al
Govern –mitjançant la disposició derogatòria segona de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en
el medi ambient- per tal que pugui emprendre, a proposta del Departament de la Presidència, un procés de
derogació massiva de disposicions reglamentàries obsoletes i que inclouen normes no vigents perquè ja han
estat derogades tàcitament.
Alhora, de conformitat amb la doctrina expressada en aquest Dictamen, s'ha procedit a classificar les
disposicions revisades en tres categories diferenciades, en funció de la seva naturalesa jurídica: les disposicions
normatives que contenen normes tàcitament derogades, les disposicions normatives que contenen normes
temporals que han perdut la vigència per decadència, i els actes administratius aprovats mitjançant decrets o
ordres.
En compliment d'aquests criteris, i amb la voluntat de disposar d'un inventari acurat de les normes que
permeti l'accés al dret vigent de la Generalitat de Catalunya, aquest Decret deroga de forma expressa
disposicions normatives aprovades entre 1977 i 1985 que contenen normes jurídiques tàcitament derogades i
identifica, als efectes de major claredat jurídica, disposicions normatives temporals que han exhaurit la seva
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vigència.
Aquest Decret facilita portar a terme el mandat dels articles 62.1 i 63.1 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ja que el marc jurídic serà més fàcil
de conèixer i comprendre pels ciutadans i els agents socials gràcies a la simplificació que se n'efectua. Això
connecta directament amb els principis de seguretat jurídica i de transparència que han d'informar l'exercici de
la potestat reglamentària, juntament amb la resta de principis de bona regulació, tal com exigeix també
l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Segons que s'ha posat en relleu en el procés de consulta pública i en el marc de l'avaluació ex ante
efectuada, es dona compliment també als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat i eficiència. El
Decret i les mesures concretes que s'hi preveuen són un instrument adequat i proporcional per assolir els
objectius d'interès públic perseguits, no s'afecten les obligacions dels ciutadans ni se'ls imposa càrregues,
alhora que no té una repercussió significativa en els recursos públics.
Vist el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la
Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la
Generalitat de Catalunya;
De conformitat amb el que estableixen els articles 39.1 i 40.1 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern, i l'article 68 de l'EAC;
A proposta de la consellera de la Presidència, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
1. Es deroguen les disposicions normatives que contenen normes derogades tàcitament, detallades a l'annex
1.
2. Es declara que han perdut la vigència les disposicions normatives que contenen normes temporals,
detallades a l'annex 2.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor en el termini de vint dies a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 9 de febrer de 2021

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda

Meritxell Budó Pla
Consellera de la Presidència

Annex 1. Normes tàcitament derogades
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1. Decret de 18 de setembre de 1978 sobre organització i competències dels òrgans dels Departaments.
2. Decret d'11 d'octubre de 1978, sobre regulació de l'exercici de les competències urbanístiques pels órgans
de la Generalitat de Catalunya.
3. Decret de 2 de novembre de 1978, de creació del Servei d'Assistència Social.
4. Decret de 4 de desembre de 1978, creant el Consell Intercomarcal de les Terres de l'Ebre.
5. Decret de 6 de desembre de 1978, referent a l'organització en matèria d'Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses.
6. Decret de 4 d'abril de 1979, pel qual es designen els Departaments de la Generalitat que estaran
representats a la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona.
7. Decret de 4 d'abril de 1979, pel qual es designen els Departaments de la Generalitat que estaran
representats a les Comissions Provincials d'Urbanisme de Girona, Lleida i Tarragona.
8. Decret de 17 d'abril de 1979, pel qual es determinen els òrgans competents en matèria del Pla d'obres i
serveis de Catalunya.
9. Decret de 28 de maig de 1979, regulant les funcions de la Intervenció General i de les Intervencions
Delegades.
10. Decret de 10 de setembre de 1979, de creació de l'Institut Català de la Carn.
11. Decret de 26 de setembre de 1979, creant l'Ordenació Central de Pagaments i d'Ingressos de la Direcció
General de Finances.
12. Decret de 10 de març de 1980, pel qual es regulen les indemnitzacions amb motiu de la prestació de
serveis a la Generalitat de Catalunya.
13. Decret 1/1980, de 8 de maig, estructurant el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya
14. Decret 4/1980, de 8 de maig, pel qual es crea la Secretaria del Consell Executiu.
15. Decret 8/1980, de 12 de maig, assignant competències al Conseller de Comerç i Turisme.
16. Decret 9/1980, de 12 de maig, assignant competències al Conseller d'Indústria i Energia.
17. Decret 77/1980, de 6 de juny, reestructurant determinats òrgans de la Generalitat de Catalunya.
18. Decret 82/1980, de 20 de juny, de reestructuració del Departament de Sanitat i Seguretat Social.
19. Decret 117/1980, d'11 de juliol, pel qual es regulen qüestions referents a l'organització de les Secretaries
Generals Tècniques dels Departaments.
20. Decret 141/1980, de 8 d'agost, sobre assignació de les competències de l'Instituto Nacional de
Urbanización a Catalunya.
21. Decret 228/1980, de 3 d'octubre, creant la Secció d'Ordenació Assistència, dependent de la Direcció
General d'Assistència Sanitària del Departament de Sanitat i Seguretat Social.
22. Decret 229/1980, de 3 d'octubre, creant el Servei d'Assistència Extrahospitalària, adscrit a la Direcció
General d'Assistència Sanitària del Departament de Sanitat i Seguretat Social.
23. Decret 187/1980, de 9 d'octubre, modificant el paràgraf 2n. de l'article 2n del Decret de 6 de desembre
de 1978, referent a l'organització en matèria d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.
24. Decret 278/1980, de 28 de novembre, pel qual es modifica i completa l'estructuració de la Direcció
General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya.
25. Decret 280/1980, de 28 de novembre, pel qual es crea dins el Departament de Governació la Direcció
General de Seguretat Ciutadana.
26. Decret 286/1980, de 28 de novembre, d'estructuració del Departament Adjunt a la Presidència de la
Generalitat de Catalunya.
27. Decret 306/1980, d'1 de desembre, establint que el Cap el Gabinet del Conseller de Sanitat i Seguretat
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Social tindrà categoria de Cap de Servei.
28. Decret 33/1981, de 5 de febrer, que regula la confecció d'actes per mitjans mecanogràfics a les
corporacions locals.
29. Decret 51/1981, de 18 de febrer, atribuint funcions respecte a infraccions administratives en matèria de
disciplina del mercat.
30. Decret 65/1981, de 26 de febrer, de modificació de l'Estatut de l'Entitat "Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya".
31. Decret 108/1981, de 2 d'abril, sobre multes en matèria de carreteres.
32. Decret 100/1981, de 28 d'abril, creant el càrrec de Subdirector General de Seguretat Ciutadana al
Departament de Governació.
33. Decret 106/1981, de 28 d'abril, d'actualització de les indemnitzacions amb motiu de la prestació de
serveis a la Generalitat de Catalunya.
34. Decret 140/1981, de 21 de maig, reestructurant el Servei d'Investigació Agrària.
35. Decret 142/1981, de 4 de juny, regulant la realització de Colònies, Camps de Treball i rutes amb infants i
joves.
36. Decret 185/1981, de 20 de juny, sobre normes per a l'alienació de parcel·les propietat de l'Institut Català
del Sòl.
37. Decret 357/1981, de 30 de setembre, que fixa les indemnitzacions a percebre pels funcionaris i el
personal contractat per raó dels serveis prestats a la Generalitat mitjançant l'ús de vehicles particulars o altres
mitjans especials de transport.
38. Decret 368/1981, de 2 d'octubre, de distribució de competències al si del Departament Adjunt a la
Presidència, en matèria de Fundacions Culturals.
39. Decret 472/1981, de 14 de desembre, pel qual s'institueix la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de
Terrassa.
40. Decret 61/1982, de 22 de gener, que regula la Inspecció General d'Arxius i la Inspecció General de
Biblioteques.
41. Decret 19bis/1982, de 4 de febrer, de constitució de Juntes Comarcals per a actuacions en matèria
d'ordenació d'explotacions.
42. Decret 39/1982, de 22 de febrer, assignant al Departament de la Presidència els serveis i la gestió de la
llar infantil "Mare de Déu de la Mercè", de Cabrera de Mar.
43. Decret 40/1982, de 22 de febrer, creant els Serveis Territorials de la Direcció General de Serveis Socials
a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
44. Decret 46/1982, de 25 de febrer, assumint les competències en matèria de percepció d'ingressos dels
ens locals de Catalunya.
45. Decret 57/1982, de 4 de març, modificant la composició de les Comissions Territorials d'Indústries i
Activitats Classificades, del Departament de Governació.
46. Decret 58/1982, de 18 de març, pel qual s'assignen als òrgans del Departament d'Economia i Finances
les funcions relatives a la recaptació de tributs.
47. Decret 69/1982, de 18 de març, d'actualització de les indemnitzacions per raó de la prestació de serveis
a la Generalitat de Catalunya.
48. Decret 87/1982, de 29 de març, pel qual es crea la Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades
i de reordenació del tràmit d'intervenció de la Generalitat en la qualificació i informe de les activitats.
49. Decret 83/1982, d'1 d'abril, sobre el model de pòlissa d'abonament per a subministrament d'electricitat.
50. Decret 169/1982, de 27 de maig, sobre atribucions en matèria d'utilització i protecció de carreteres.
51. Decret 137/1982, de 28 de maig, referent a les Cambres Oficials de la Propietat Urbana de Catalunya.
52. Decret 191/1982, d'1 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dels Mossos d'Esquadra de la Generalitat
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de Catalunya.
53. Decret 197/1982, d'1 de juliol, reorganitzant el Consell Intercomarcal de les Terres de l'Ebre.
54. Decret 202/1982, de 12 de juliol de 1982, pel qual es determinen les funcions i l'estructura del Servei
d'Agricultura, de la Direcció General de Producció i Indústries Agro-alimentàries.
55. Decret 268/1982, de 30 de juliol, sobre creació del Centre Agropecuari de Mas Bové.
56. Decret 275/1982, de 30 de juliol, pel qual s'estructura la Tresoreria Adjunta a la Tresoreria General al
Departament de Sanitat i Seguretat Social.
57. Decret 282/1982, de 5 d'agost, pel qual es modifica el Decret de 10 de setembre de 1979, de creació de
l'Institut Català de la Carn.
58. Decret 322/1982, de 21 de setembre, assignant al Departament d'Ensenyament la gestió del "col·legi
Menor Eugeni d'Ors", de Valls.
59. Decret 345/1982, de 7 d'octubre, pel qual es fixa la categoria del Secretari del Consell de Disseny de la
Generalitat.
60. Decret 1/1983, de 14 de gener, pel qual es regula la forma de nomenament dels representants de la
Generalitat de Catalunya al Patronat de la Muntanya de Montserrat.
61. Decret 16/1983, de 31 de gener, de creació del Centre d'Investigació i Desenvolupament Agrari de
Lleida.
62. Decret 27/1983, de 4 de febrer, sobre les Secretaries Generals dels Departaments i llurs titulars.
63. Decret 91/1983, de 22 de febrer, sobre indemnitzacions a percebre pels funcionaris i personal contractat
per raó de serveis prestats a la Generalitat mitjançant l'ús de vehicles particulars o altres mitjans especials de
transport.
64. Decret 87/1983, de 3 de març, sobre creació del càrrec d'Assessor especial del Conseller de Governació
per a l'organització i posada en marxa de l'Escola de Policia Autònoma de Catalunya.
65. Decret 75/1983, de 3 de març, sobre els tractaments de la biomassa forestal per a la seva utilització
energètica.
66. Decret 165/1983, de 13 d'abril, sobre execució, compliment i desplegament de les disposicions que
regulen les Comissions d'Urbanisme a Catalunya.
67. Decret 160/1983, de 28 d'abril, de modificació del Decret 19 bis/1982, de 4 de febrer, de constitució de
Juntes Comarcals per a actuacions en matèria d'ordenació d'explotacions.
68. Decret 206/1983, de 12 de maig, pel qual s'amplia el nombre de vocals al Patronat de Siurana (Priorat).
69. Decret 344/1983, de 7 de juliol, sobre regulació de l'exercici de competència en matèria d'habitatge pels
òrgans de la Generalitat de Catalunya.
70. Decret 298/1983, de 8 de juliol, pel qual s'amplia el nombre de vocals del Patronat del Monestir de Santa
Maria de Vilabertran.
71. Decret 349/1983, de 15 de juliol, de modificació dels articles 9 i 10 de l'Estatut de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret de 5 de setembre de 1979.
72. Decret 380/1983, de 8 de setembre, d'estructuració dels Consells Generals de l'Institut Català de la Salut
i de l'Institut Català d'Assistència i de Serveis Socials.
73. Decret 387/1983, de 15 de setembre, pel qual es desplega parcialment l'article 12 de la Llei 12/1983,
d'Administració institucional de la sanitat, l'assistència i els serveis socials de Catalunya, i es nomena Director
General de l'Institut Català de la Salut el senyor Josep Lluís Pedragosa i Raduà.
74. Decret 400/1983, de 22 de setembre, pel qual s'adscriu la Unitat de Contractacions dels Serveis
Territorials a Barcelona a la Direcció General de Programació i Serveis Generals del Departament
d'Ensenyament.
75. Decret 417/1983, de 6 de d'octubre, de creació del Servei d'Orientació de Benestar Social, adscrit a la
Secretaria d'Afers Interdepartamentals, del Departament de la Presidència.
76. Decret 492/1983, de 27 d'octubre, pel qual se suprimeix la divisió de planificació dels Serveis Territorials,
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del Departament d'Ensenyament a Barcelona.
77. Decret 537/1983, de 15 de desembre, de distribució de funcions en matèria de Denominacions d'Origen
Vitivinícoles i Denominacions Específiques de Qualitat de vins i derivats, entre els diferents òrgans del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
78. Decret 563/1983, de 15 de desembre, sobre coordinació d'actuacions entre els Departaments
d'Ensenyament i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en matèria d'ensenyaments professionals de caràcter agrari i
nàutico-pesquer.
79. Decret 47/1984, de 31 de gener, pel qual s'autoritza l'Ajuntament de Salt a establir l'Impost municipal
sobre la Radicació.
80. Decret 48/1984, de 31 de gener, pel qual s'autoritza l'Ajuntament de Sarrià de Ter a establir l'Impost
municipal sobre Radicació.
81. Decret 40/1984, de 15 de febrer, pel qual s'autoritza a l'Interventor General de la Generalitat a delegar
les seves competències en els Interventors Delegats als Departaments o en els Organismes Autònoms
administratius.
82. Decret 83/1984, de 15 de març, pel qual es fixen les indemnitzacions a percebre per raó de serveis
prestats a la Generalitat.
83. Decret 126/1984, de 16 de març, sobre reestructuració de la Comissió de Transports de Catalunya
84. Decret 98/1984, de 29 de març, sobre creació del Centre de Control de Produccions Porcines.
85. Decret 143/1984, de 10 d'abril, pel qual s'aprova la taula de vigències de disposicions afectades per la
Llei 3/1984, de 9 de gener, de mesures d'adequació de l'ordenament urbanístic de Catalunya.
86. Decret 117/1984, de 17 d'abril, sobre ordenació de l'Educació Especial per a la seva integració en el
sistema educatiu ordinari.
87. Decret 159/1984, de 19 de juny, pel qual se suprimeix el Departament Adjunt a la Presidència
88. Decret 234/1984, de 21 de juny, pel qual es fixa un nou termini per a la renovació dels vocals del Ple de
la Comissió de Transports de Catalunya.
89. Decret 266/1984, de 2 d'agost, pel qual es donen normes de compliment dins l'àmbit territorial de
Catalunya pel que fa al transport escolar.
90. Decret 341/1984, de 19 d'octubre, de modificació de l'article primer del Decret 131/1983, de 29 de març,
sobre adjudicació d'habitatges de promoció pública.
91. Decret 376/1894, de 17 de desembre, pel qual es modifiquen determinats articles del Decret 208/1982,
de 12 de juliol, de creació del Consell Assessor de Pesca Marítima i Aqüicultura Marina.
92. Decret 375/1984, de 17 de desembre, de creació del Centre Divulgador de la Informàtica.
93. Decret 395/1984, de 17 de desembre, pel qual s'aprova un nou redactat de l'article 6è del Decret de 9 de
maig de 1979, de creació de la Comissió de Transports de Catalunya.
94. Decret 45/1985, de 14 de gener, sobre compatibilitat i límits de les ajudes previstes en els Decrets
281/1982, de 2 d'agost, i 444/1983, de 27 d'octubre.
95. Decret 40/1985, de 7 de febrer, pel qual es regulen les indemnitzacions a percebre pels funcionaris i el
personal contractat que siguin retribuïts per la Generalitat de Catalunya o per qualsevol altra Administració
pública per raó de serveis prestats a la Generalitat fora de la seva residència oficial.
96. Decret 90/1985, d'1 d'abril, de regulació dels contractes per a la realització de treballs específics i
concrets no habituals.
97. Decret 95/1985, d'11 d'abril, pel qual es crea i regula el Comitè Català de Disciplina Esportiva.
98. Decret 118/1985, de 18 d'abril, sobre el model de pòlissa d'abonament per al subministrament
d'electricitat.
99. Decret 113/1985, de 25 d'abril, pel qual es modifica el Decret 19 bis/1982, de constitució de Juntes
Comarcals per a actuacions en matèria d'ordenació d'explotacions.
100. Decret 138/1985, de 13 de maig, pel qual es concreta l'abast de l'article tercer del Decret 306/1984, de

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

7/59

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8339 - 11.2.2021
CVE-DOGC-A-21041003-2021

4 d'octubre, de creació de la Subdirecció General de Gestió Econòmica.
101. Decret 190/1985, de 6 de juny, pel qual es modifica el Decret 301/1984, de 4 d'octubre, sobre millora i
desenvolupament de les estacions d'esquí.
102. Decret 172/1985, de 21 de juny, pel qual es crea el càrrec d'Assessor Especial del Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques i s'estableixen les seves funcions.
103. Decret 232/1985 de 4 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Politècnica de
Catalunya.
104. Decret 211/1985, de 15 de juliol, pel qual es crea el Servei de Laboratori Agrari de la Direcció General
de Publicació i Indústries Agro-alimentàries.
105. Decret 236/1985, de 6 d'agost, de modificació de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública.
106. Decret 251/1985, de 29 d'agost, de modificació de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública.
107. Decret 277/1985, de 19 de setembre, sobre assignació de funcions als Serveis Territorials del
Departament d'Ensenyament.
108. Decret 321/1985, de 31 d'octubre, sobre règim financer de la Comissió de Ports de Catalunya i dels
Ports dependents de la Generalitat.
109. Decret 357/1985, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen el reglament i les tarifes de peatge de la
concessió del Túnel de la Serra del Cadí i s'autoritza un nou sistema de descomptes, abonaments i
bonificacions.
110. Decret 348/1985, de 13 de desembre, d'exercici de les tasques d'inspecció tècnica, control i assaig dins
l'àmbit de la Seguretat, Qualitat i Normativa Industrial.
111. Ordre de 12 de desembre de 1978, aprovant les Normes de funcionament intern del Consell Assessor
d'Agricultura, Ramaderia i Boscos.
112. Ordre de 3 de febrer de 1979, aprovant el Reglament de Règim Intern del Consell Intercomarcal de les
Terres de l'Ebre.
113. Ordre de 21 de març de 1979, aprovant les Normes de funcionament intern del Consell d'Ensenyament i
Cultura.
114. Ordre de 15 d'octubre de 1979, per la qual es regulen els aspectes orgànics i funcionals del Registre
d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores.
115. Ordre de 6 de novembre de 1979, de creació de diversos Negociats dependents de la Direcció General
de Relacions Laborals del Departament de Treball de la Generalitat.
116. Ordre de 19 de novembre de 1979, aprovant les Normes de funcionament intern del Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya.
117. Ordre de 13 de desembre de 1979, dictant normes de funcionament de l'Ordenació Central de
Pagaments i d'Ingressos de la Generalitat.
118. Ordre de 16 de juliol de 1980, sobre remuneracions per assistència a sessions i desplaçaments dels
membres de grups de treball de la Comissió Mixta de Transferències de l'Administració de l'Estat a la
Generalitat.
119. Ordre d'1 de setembre de 1980, creant el Negociat d'Informació Estadística dins la Secretaria General
Tècnica del Departament de Treball.
120. Ordre de 4 de setembre de 1980, creant el Negociat de Comptabilitat dins la Secretaria General Tècnica
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
121. Ordre de 10 de setembre de 1980, que desenvolupa el Decret 142/1980, de la Generalitat de Catalunya
del 8 d'agost, pel qual es regula l'ensenyament de la llengua catalana al sistema educatiu de Catalunya.
122. Ordre de 19 de setembre de 1980, que desenvolupa el Decret 153/1980, de 12 de setembre, de la
Generalitat de Catalunya, pel qual es regula la incorporació de la Llengua Catalana al Curs d'Orientació
Universitària.
123. Ordre de 6 d'octubre de 1980, fixant els drets d'assistència a les reunions dels membres de la
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representació catalana a la Comissió Mixta de Transferències de béns, drets, serveis i institucions de l'Estat a la
Generalitat de Catalunya.
124. Ordre de 24 de novembre de 1980, de creació del Negociat d'Arxiu de la Secretaria General Tècnica del
Departament de Sanitat i Seguretat Social.
125. Ordre d'1 de desembre de 1980, per la qual es creen diversos negociats dels Serveis Territorials
d'Indústria, del Departament d'Indústria i Energia.
126. Ordre d'1 de desembre de 1980, de creació de Negociats a la Direcció General de l'Esport del
Departament de la Presidència.
127. Ordre d'1 de desembre de 1980, creant el Secretariat de la Comissió de Preus de Catalunya, del
Departament de Comerç i Turisme.
128. Ordre d'1 de desembre de 1980, per la qual es creen diversos Negociats de la Direcció General de
Relacions Laborals del Departament de Treball.
129. Ordre de 8 de desembre de 1980, per la qual es crea dins la Secretaria General Tècnica del
Departament de Governació, l'oficina Pressupostària, amb nivell orgànic de Negociat.
130. Ordre de 22 de gener de 1981, creant diversos Negociats dins la Direcció General d'Assistència Sanitària
del Departament de Sanitat i Seguretat Social.
131. Ordre de 22 de gener de 1981, creant diversos Negociats dins la Direcció General de Serveis Socials, del
Departament de Sanitat i Seguretat Social.
132. Ordre de 5 de febrer de 1981, de creació de diversos Negociats dins el Servei Administratiu del
Departament de la Presidència.
133. Ordre de 13 de febrer de 1981, sobre l'ús dels fulls d'empadronament als municipis de Catalunya.
134. Ordre de 16 de febrer de 1981, assignant a la Direcció General del Medi Rural, del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, les funcions que en matèria de conservació de la natura corresponen a aquest
Departament.
135. Ordre de 19 de febrer de 1981, aclarint diversos articles del Reglament d'Aparells a Pressió.
136. Ordre de 3 de març de 1981, desplegant el Decret 17/1981, de 30 de gener, en matèria de Cambres
Oficials de Comerç, Indústria i Navegació.
137. Ordre de 17 de març de 1981, assignant a la Direcció General del Medi Rural del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca les funcions que en materia de reforma i desenvolupament agrari té adscrites
aquest Departament.
138. Ordre de 17 de març de 1981, assignant a la Direcció General d'Ensenyament Primari les funcions
corresponents a l'educació permanent d'adults.
139. Ordre de 17 de març de 1981, per la qual s'estableix la dependència funcional del Servei
d'Ensenyament del Català respecte a les Direccions Generals de Programació i Serveis Generals,
d'Ensenyaments Secundaris i Professionals i d'Ensenyament Universitari.
140. Ordre de 20 de març de 1981, adscrivint al Servei de Projectes i Construccions, de la Direcció General
de Programació i Serveis Generals, l'Oficina Regional de Supervisió de Projectes de Barcelona.
141. Ordre de 24 de març de 1981, creant el Negociat d'Identificació Personal, dependent de la Direcció
General d'Organització Administrativa i de la Funció Pública, encarregat de l'emissió dels documents
d'identificació del personal al servei de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.
142. Ordre d'11 de maig de 1981, per la qual es regulen els ensenyaments de Parvulari i Cicle Inicial
d'Educació General Bàsica.
143. Ordre de 22 de maig de 1981, desenvolupant el Decret de 8 d'abril de 1980, pel qual es va crear la
Secció de Mitjans de Difusió del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca.
144. Ordre de 9 de juny de 1981, adscrivint funcionalment al Servei de Capacitació Agrària, del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el personal de l'Estat transferit a la Generalitat pel Reial Decret 233/1981.
145. Ordre de 26 de setembre de 1981, desenvolupant la normativa per regular la constitució, les activitats i
el funcionament de les Federacions Esportives Catalanes.
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146. Ordre de 30 de setembre de 1981, per la qual es defineixen les funcions de les Seccions i es creen
Negociats del Servei de Protecció dels Vegetals, de la Direcció General de Producció i Indústries AgroAlimentàries, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
147. Ordre de 30 de novembre de 1981, de creació de diversos Negociats dins la Secretaria General Tècnica
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
148. Ordre de 22 de desembre de 1981, per la qual es consideren aplicables als centres assistencials
hospitalaris les Normes d'Adaptació del Pla General de Comptabilitat als Centres d'Assistència Hospitalària (O.M.
de 20-X-1981), a efectes de concert.
149. Ordre de 8 de gener de 1982, establint Reglaments d'Explotació tipus per a les instal·lacions de
telecabines, teleselles i telesquís.
150. Ordre de 14 de gener de 1982, de creació del Negociat de Gestió Administrativa de Projectes de
Recerca, dins la Secció de Secretaria del Servei d'Investigació Agrària de la Direcció General de Promoció i
Desenvolupament del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
151. Ordre de 29 de gener de 1982, creant nous Negociats al Departament de Sanitat i Seguretat Social.
152. Ordre de 5 de febrer de 1982, de desplegament del Decret 378/1982, de 8 d'octubre, pel qual es regula
el procediment de constitució dels òrgans col·legiats de govern dels Centres Públics Pre-escolars, Col·legis,
Instituts de Batxillerat i Instituts de Formació Professional.
153. Ordre de 17 de febrer de 1982, aprovant les normes reglamentàries del Consell de Disseny de la
Generalitat.
154. Ordre de 8 de març de 1982, creant Negociats en el Servei d'Assistència Hospitalària i en el Servei
d'Assistència Extrahospitalària.
155. Ordre de 18 de març de 1982, assignant a l'Institut Català de Serveis a la Joventut els serveis i la
gestió de la instal·lació coneguda com a llar infantil "Mare de Déu de la Mercè" a Santa Elena d'Agell.
156. Ordre d'1 d'abril de 1982, per la qual es dicten normes per a la renovació dels Consells Reguladors de
Denominacions d'Origen
157. Ordre de 13 d'abril de 1982, de creació del Negociat d'Arxiu i Documentació, del Servei de l'Oficina del
President, del Departament de la Presidència.
158. Ordre de 20 d'abril de 1982, d'atribució provisional de competències en matèria d'associacions.
159. Ordre de 3 de maig de 1982, que amplia el Patronat del Monestir de Sant Cugat del Vallès.
160. Ordre de 10 de maig de 1982, de creació del Banc de Dades de Sòls, Aigües i Clima del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
161. Ordre de 27 de maig de 1982, per la qual s'autoritza als funcionaris municipals l'exercici de
determinades funcions en matèria de disciplina de mercat.
162. Ordre de 28 de juny de 1982, per la qual es canvia la denominació del "Centre de Capacitació Agrària
d'Amposta" per "Escola de Capacitació Agrària d'Amposta".
163. Ordre de 5 de juliol de 1982, fixant la quantia de les indemnitzacions i les compensacions corresponents
a les prestacions dels Cossos de Bombers Voluntaris del Servei d'Extinció d'Incendis i de Salvaments de
Catalunya.
164. Ordre de 7 de juliol de 1982, per la qual es modifica la del dia 12 de desembre de 1978, que aprovà les
Normes de funcionament intern del Consell Assessor d'Agricultura, Ramaderia i Boscos, del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
165. Ordre de 8 de juliol de 1982, per la qual es crea la Unitat Especial d'Escorta dins els Mossos d'Esquadra.
166. Ordre de 5 d'agost de 1982, per la qual es desplega la normativa sobre exempció del tràmit de
qualificació i informe de determinades activitats per les Comissions Territorials d'Indústries i Activitats
Classificades.
167. Ordre de 5 d'agost de 1982, per la qual es regula el tràmit de visita de comprovació per a l'exercici
d'activitats classificades.
168. Ordre de 16 d'agost de 1982, per la qual es regulen els ensenyaments del cicle mitjà d'Educació General
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Bàsica.
169. Ordre de 6 de setembre de 1982, de desplegament de l'Ordre de 14 de juny de 1982, sobre
organització dels centres sanitaris adscrits a la Generalitat.
170. Ordre de 30 de setembre de 1982, per la qual es modifica la redacció de l'apartat 3 de l'article primer
de l'Ordre de 16 d'agost de 1982, de regulació dels ensenyaments del cicle mitjà d'E.G.B.
171. Ordre de 5 de novembre de 1982, que aprova el nou reglament del Patronat de Cultura Francesc
Eiximenis, de Girona.
172. Ordre de 12 de novembre de 1982, que regula el nomenament de col·laboradors del Patrimoni Cultural.
173. Ordre de 15 de novembre de 1982, per la qual s'unifiquen les competències i facultats per al
reconeixement dels drets derivats de la condició de disminuïts.
174. Ordre de 16 de novembre de 1982, per la qual es faculta el Subdirector General de Museus, d'Arts
Plàstiques i d'Arqueologia per certificar l'estat viu dels autors d'obres d'art, a efectes d'exportació.
175. Ordre de 16 de novembre de 1982, regulant la reserva de llocs de treball per a persones disminuïdes a
les proves selectives per a l'ingrés a les institucions sanitàries de la Seguretat Social dependents del
Departament de Sanitat i Seguretat Social.
176. Ordre de 10 de desembre de 1982, per la qual es dicten normes per a la renovació dels Consells
Reguladors de les Denominacions d'Origen d'Oli "Borges Blanques" i "Siurana".
177. Ordre de 27 de desembre de 1982, per la qual es creen diversos Negociats al Departament de Sanitat i
Seguretat Social.
178. Ordre de 17 de gener de 1983, sobre la composició de les Comissions de Brigada i Comissions de Parc
Principal de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya.
179. Ordre de 31 de gener de 1983, per la qual es desenvolupa la reglamentació general per a la selecció de
personal en règim de contracte administratiu i per a l'accés als càrrecs de comandament de Cap de Secció i
Cap de Negociat.
180. Ordre de 8 de febrer de 1983, per la qual es regula la inscripció en el Cens-registre d'Entitats
d'Assegurança Lliure d'Assistència Mèdico- farmacèutica.
181. Ordre de 28 de febrer de 1983, per la qual es modifica l'Ordre de 20 de novembre de 1981, regulant
l'acció concertada en matèria d'assistència sanitària a Catalunya.
182. Ordre de 10 de març de 1983, per la qual es modifica el paràgraf 2 de l'article 3 de l'Ordre de 6 de
setembre de 1982, sobre organització dels centres assistencials adscrits a la Generalitat.
183. Ordre de 13 de març de 1983, de creació de diversos Negociats a la Direcció General de Promoció de la
Salut del Departament de Sanitat i Seguretat Social.
184. Ordre de 30 de març de 1983, sobre crèdit turístic.
185. Ordre d'11 de maig de 1983, que regula les condicions higiènico-sanitàries i de seguretat de
compliment obligat pels centres d'atenció assistencial per a infants de menys de sis anys.
186. Ordre de 12 de maig de 1983, per la qual s'incorporen a l'Educació General Bàsica els continguts de les
orientacions per a la formació ètica dels alumnes.
187. Ordre de 20 de maig de 1983, per la qual es regula la intervenció psicopedagògica als centres escolars i
es creen els equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP).
188. Ordre de 25 de maig de 1983, referent a l'aplicació de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AP5
del Reglament d'Aparells a Pressió sobre extintors.
189. Ordre d'1 de juny de 1983, per la qual s'aprova la modificació del Reglament de Règim Intern del
Consell Intercomarcal de les Terres de l'Ebre.
190. Ordre de 6 de juliol de 1983, per la qual s'encomanen al Servei d'Actuació Administrativa, de la Direcció
General d'Obres Hidràuliques, diverses actuacions per al rendiment de l'increment de tarifa i cànon, que preveu
la Llei 5/1981.
191. Ordre de 15 de juliol de 1983, per la qual es crea la Comissió Assessora de Construccions Hospitalàries
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dins el Departament de Sanitat i Seguretat Social.
192. Ordre de 15 de juliol de 1983, per la qual es crea la Comissió Assessora de l'Assistència Hospitalària
dins el Departament de Sanitat i Seguretat Social.
193. Ordre de 29 d'agost de 1983, de creació de la placa distintiu de l'acreditació de centres assistencials a
Catalunya.
194. Ordre de 30 de setembre de 1983, per la qual es modifica l'Ordre de 20 de maig, que regula la
intervenció psicopedagògica en els centres escolars i es creen els Equips d'Assessorament i Orientació
Psicopedagògica (EAP).
195. Ordre de 3 d'octubre de 1983, per la qual es crea el Centre de Documentació i Recerca de la Cultura
Tradicional i Popular.
196. Ordre de 14 d'octubre de 1983, per la qual es crea el Negociat de Tramitació de Convocatòries, dins la
Secció de Convocatòries i Concursos, de la Direcció General de la Funció Pública.
197. Ordre de 21 d'octubre de 1983, per la qual es modifiquen els terminis per a la presentació d'instàncies i
reclamacions continguts al model de les Bases reguladores dels concursos de mèrits per a la selecció de
personal en règim de contracte administratiu de l'Annex I de l'Ordre de 31 de gener de 1983, que desenvolupa
la reglamentació del Decret 166/1981, de 25 de juny.
198. Ordre de 10 de novembre de 1983, de creació de diversos Negociats en el Servei del Gabinet Tècnic de
la Secretaria General del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
199. Ordre de 15 de novembre de 1983, per la qual es regulen les funcions dels Centres de Recursos
Pedagògics i dels Camps d'Aprenentatge.
200. Ordre de 16 de novembre de 1983, per la qual es modifica l'Ordre d'1 de desembre de 1980, que va
crear el Secretariat de la Comissió de Preus de Catalunya del Departament de Comerç i Turisme.
201. Ordre de 17 de novembre de 1983, de desplegament del Decret 266/1983, pel qual s'estableixen
mesures per afavorir les comunitats rurals en zones d'influència d'Arees Naturals Protegides.
202. Ordre de 23 de novembre de 1983, per la qual es creen les Comissions d'atorgament de l'ajut familiar
als funcionaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social als serveis centrals del Departament i als Serveis
Territorials de Promoció de la Salut de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
203. Ordre de 6 de desembre de 1983, per la qual es regula l'accés a l'exercici professional d'informadors
turístics dels titulats en Empreses Turístiques i en Empreses i Activitats Turístiques.
204. Ordre de 6 de desembre de 1983, per la qual es creen diversos Negociats a l'Institut d'Estudis de la
Salut.
205. Ordre de 2 de gener de 1984, d'autorització de centres sanitaris extractors i transplantadors d'òrgans
humans.
206. Ordre de 24 de gener de 1984, de desplegament parcial del Decret 291/1983, de 30 de juny, sobre
extracció de corall.
207. Ordre de 2 de febrer de 1984, per la qual es desplega el Decret 33/1983, de 10 de febrer, sobre
Denominacions Genèriques de Qualitat.
208. Ordre de 3 de febrer de 1984, per la qual es prorroga l'entrada en vigor de l'Ordre de 21 de novembre
de 1983, de desplegament del Decret 495/1983, sobre classificació de pel·lícules cinematogràfiques i material
àudio-visual.
209. Ordre de 8 de febrer de 1984, per la qual es fixen els distintius i emblemes dels Agents Forestals i dels
Guardes de Reserves i Parcs que presten els seus serveis al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
210. Ordre de 15 de febrer de 1984, per la qual es dicten normes per a la constitució del Consell Regulador
de la Denominació d'Origen Terra Alta.
211. Ordre de 21 de febrer de 1984, per la qual es creen diversos Negociats dins la Direcció General
d'Administració Local, i se'ls assignen competències.
212. Ordre de 5 de març de 1984, per la qual es desplega l'Ordre de 22 de maig de 1981, sobre les normes
de funcionament del Registre de Clubs i Associacions Esportives, de la Direcció General de l'Esport.
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213. Ordre de 16 de març de 1984, per la qual es creen diversos Negociats als Centres de Mediació,
Arbitratge i Conciliació del Departament de Treball.
214. Ordre de 20 de març de 1984, per la qual es desplega l'article 4t. del Decret 469/1983, de 27 d'octubre,
sobre mesures preventives en relació amb el tabaquisme.
215. Ordre de 27 de març de 1984, per la qual es desplega l'article onzè del Decret 49/1982, de 22 de
febrer, pel que fa a les proves que hauran de superar els aspirants a la Secció Activa dels Cossos de Bombers
Voluntaris del Servei d'Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya.
216. Ordre de 16 d'abril de 1984, per la qual el Centre d'Assistència Primària "Vilarroja" de Girona
organitzarà els seus serveis com a institució sanitària oberta jerarquitzada.
217. Ordre de 18 d'abril de 1984, per la qual s'aprova el Reglament de Règim Interior del Consell General de
l'Institut Català de la Salut.
218. Ordre de 8 de maig de 1984, d'assignació de competències sobre proposició de despesa als Directors
dels Centres de Despesa de l'Institut Català de la Salut.
219. Ordre de 8 de maig de 1984, sobre creació de Centres de Despesa i de les Subunitats Pressupostàries
de l'Institut Català de la Salut.
220. Ordre de 17 de maig de 1984, sobre creació del Negociat de Règims de Previsió Social, dins la Secció
d'Incidències i Situacions de Funcionaris, de la Direcció General de la Funció Pública.
221. Ordre de 8 de juny de 1984, per la qual es regula la inspecció educativa de les Llars d'Infants pel que fa
a les competències del Departament d'Ensenyament.
222. Ordre de 16 d'agost de 1984, per la qual es modifica la de 2 de gener de 1984, d'autorització de centres
sanitaris extractors i transplantadors d'òrgans humans.
223. Ordre de 30 d'agost de 1984, sobre models de documents per a l'atorgament de la Cèdula
d'Habitabilitat.
224. Ordre de 31 d'agost de 1984, sobre delegació de facultats en matèria de signatura d'escriptures
d'alienació de parcel·les propietat de l'Institut Català del Sòl.
225. Ordre de 3 d'octubre de 1984, per la qual es donen normes complementàries al Decret de creació del
Parc Natural del Delta de l'Ebre.
226. Ordre de 8 d'octubre de 1984, sobre la inclusió del número de Cèdula d'Habitabilitat en els contractes
d'arrendament i subministrament dels habitatges.
227. ANNEX III a l'Ordre de 17 d'octubre de 1984, sobre classificació de residus industrials
228. Ordre de 17 d'octubre de 1984, sobre la classificació de residus industrials.
229. Ordre de 31 d'octubre de 1984, sobre les directrius aprovades per a la gestió de residus industrials.
230. Ordre de 21 de novembre de 1984, de creació de diversos Negociats dins la Direcció General de Serveis
Socials del Departament de Sanitat i Seguretat Social.
231. Ordre de 21 de novembre de 1984, d'assignació de competències sobre proposició de despesa als
Directors dels Centres de Despesa de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.
232. Ordre de 21 de novembre de 1984, de creació de Centres de Despesa de l'Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials.
233. Ordre de 23 de novembre de 1984, per la qual es desplega la Llei 21/1984 i el Decret 343/1984,
d'impost sobre el joc de la plena o bingo aprovant el model de declaració-liquidació.
234. Ordre de 26 de novembre de 1984, per la qual es faculta el Director General del Patrimoni Artístic per
certificar l'estat viu dels autors d'obres d'art, a efectes d'exportació.
235. Ordre de 27 de novembre de 1984, per la qual es regula la gestió dels Llibres Genealògics de bestiar.
236. Ordre de 14 de desembre de 1984, per la qual es creen Negociats dins els Serveis de Gestió Econòmica
i de Secretaria Administrativa de la Secretaria General del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
237. Ordre de 20 de desembre de 1984, per la qual es creen diversos Negociats als Centres de Seguretat i
Higiene del Departament de Treball.
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238. Ordre de 10 de gener de 1985, sobre estructuració i funcions de la Inspecció Penitenciària dependent de
la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació.
239. Ordre de 25 de febrer de 1985, de modificació de l'article cinquè de l'Ordre de 10 de gener de 1985,
sobre estructura i funcions de la Inspecció Penitenciària dependent de la Direcció General de Serveis
Penitenciaris i de Rehabilitació.
240. Ordre de 29 de març de 1985, de creació de Negociats a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.
241. Ordre de 20 de maig de 1985, per la qual el Registre Oficial de Productors i Distribuïdors de Productes i
Material Fito-sanitari passa a denominar-se Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides.
242. Ordre de 29 de maig de 1985, per la qual s'estableix el procediment de designació dels membres del
Comitè Català de Disciplina Esportiva.
243. Ordre de 5 de juny de 1985, per la qual es modifica l'Ordre de 19 de febrer de 1982, de constitució de
la Junta Comarcal de la Zona d'Ordenació d'Explotacions del Pallars.
244. Ordre de 5 de juny de 1985, de creació del Consell Assessor sobre Serveis Socials d'Atenció Primària.
245. Ordre de 21 de juny de 1985, de desplegament del Decret 154/1985, de 6 de juny, pel qual es regulen
els horaris comercials a Catalunya.
246. Ordre de 21 de juny de 1985, de classificació del Centre Penitenciari de Figueres en la segona categoria.
247. Ordre de 18 de novembre de 1985, per la qual s'aprova la sol·licitud de la Denominació d'Origen
"Costers del Segre" i es nomena el seu Consell Regulador provisional.
248. Ordre de 2 de desembre de 1985, per la qual s'unifiquen els Registres Generals del Departament
d'ensenyament.
249. Ordre d'11 de desembre de 1985, per la qual s'atribueixen als Directors Generals de nivell diverses
competències sobre denominació dels centres docents.

Annex 2. Normes temporals

1. Decret de 28 de desembre de 1977, posant a disposició de la Presidència de la Generalitat de Catalunya el
producte de liquidació de Caixes creades per ella.
2. Decret de 8 de juny de 1978, delegant el senyor Josep Roig i Magrinyà, Conseller d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca, per tal que pugui actuar en nom i representació de la Generalitat de Catalunya a les finques "La
Pujada" i "Granja Agrícola de Bítem".
3. Decret de 12 de juny de 1978, fixant l'assignació als càrrecs directius dels Departaments.
4. Decret de 9 de setembre de 1978, creant una Ponència que estudiï l'organització del Servei contra
Incendis i de Salvaments de Catalunya.
5. Decret de 25 de setembre de 1978, sobre contractació temporal de personal.
6. Decret de 2 de novembre de 1978, encomanant la Direcció General d'Administració Local al Secretari
General Tècnic del Departament de Governació, fins que no es procedeixi al nomenament del seu titular.
7. Decret de 6 de novembre de 1978, sobre l'elaboració de l'inventari del patrimoni de les cooperatives,
confraries i mutualitats que va ser confiscat entre 1939 i 1943.
8. Decret de 14 de novembre de 1978, sobre assignacions passives a ex-Consellers de la Generalitat.
9. Decret de 20 de novembre de 1978, establint les dietes dels membres dels Consells Assessors dels
Departaments.
10. Decret de 21 de novembre de 1978, fixant la remuneració per despeses de representació als Directors
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Generals i Secretaris Generals Tècnics dels Departaments.
11. Decret de 29 de novembre de 1978, relatiu a l'aprovació parcial del Pla d'obres i serveis de Catalunya per
a 1978.
12. Decret de 30 de novembre de 1978, establint la forma transitòria de representació municipal a la
Comissió d'Urbanisme de Catalunya.
13. Decret de 20 de desembre de 1978, de remodelació del Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a
1978.
14. Decret de 29 de desembre de 1978, prorrogant per tot el mes de gener de 1979, el Pressupost vigent de
la Generalitat de Catalunya.
15. Decret d'11 de gener de 1979, assignant remuneracions econòmiques als representants de la Generalitat
a la Comissió Mixta Ministerio de Educación y Ciencia-Generalitat de Catalunya.
16. Decret de 15 de gener de 1979, facultant el Conseller de Sanitat i Assistència Social per prendre
decisions per a l'elaboració d'un Mapa Sanitari de Catalunya.
17. Decret de 15 de gener de 1979, que aprova parcialment el Pla d'obres i serveis de Catalunya i
n'encarrega l'execució a la Diputació de Barcelona i Ajuntaments referits.
18. Decret de 15 de gener de 1979, que modifica les assignacions en concepte de despeses de representació
dels alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya.
19. Decret de 6 de febrer de 1979, prorrogant per tot el mes de febrer de 1979 el Pressupost de la
Generalitat de Catalunya per a 1978.
20. Decret de 19 de febrer de 1979, pel qual es determinen els increments de les retribucions íntegres del
personal contractat en règim administratiu per la Generalitat.
21. Decret de 19 de febrer de 1979, pel qual s'estableix l'aplicació de la Seguretat Social al Personal
contractat per la Generalitat.
22. Decret de 26 de febrer de 1979, prorrogant per tot el mes de març el Pressupost de la Generalitat de
Catalunya per a 1978.
23. Decret de 12 de març de 1979, establint normes per a l'aplicació i reconeixement de drets passius als
alts càrrecs de la Generalitat i antics diputats del Parlament de Catalunya.
24. Decret de 27 de març de 1979, prorrogant per tot el mes d'abril el Pressupost de la Generalitat de
Catalunya per a 1978.
25. Decret de 9 d'abril de 1979, que aprova el Pla Complementari d'Obres i Serveis de 1978 de la Diputació
Provincial de Lleida.
26. Decret de 3 de maig de 1979, sobre assignació de funcions coordinadores en les matèries transferides
per l'Instituto de Estudios de Administración Local per conveni de col·laboració.
27. Decret de 7 de maig de 1979, prorrogant durant el mes de maig de 1979 el Pressupost de la Generalitat
de Catalunya.
28. Decret de 8 de maig de 1979, establint els criteris per a la formació i execució del Pla d'obres i serveis de
Catalunya per a 1979.
29. Decret de 28 de maig de 1979, sobre utilització de la "Granja Agrícola de Bítem".
30. Decret d'11 de juny de 1979, prorrogant per tot el mes de juny de 1979 el Pressupost de la Generalitat
de Catalunya per a 1978.
31. Decret de 26 de juny de 1979, regulant les retribucions dels funcionaris de la Generalitat que, cedits per
d'altres administracions públiques, les continuen rebent d'aquestes.
32. Decret de 21 de juliol de 1979, aprovant el Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a 1979.
33. Decret de 7 de setembre de 1979, aprovant les bases d'execució del Pressupost de la Generalitat de
Catalunya de l'exercici de 1979.
34. Decret de 8 d'octubre de 1979, pel qual s'encarrega al Conseller d'Economia i Finances l'elaboració d'un
Pla organitzatiu per a la unió dels Pressupostos de les Diputacions catalanes amb el de la Generalitat.
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35. Decret de 3 de desembre de 1979, de regulació de l'elecció dels representants dels Ajuntaments,
funcionaris, professors i alumnes al Consell de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
36. Decret de 3 de desembre de 1979, pel qual s'aprova el Pla d'obres i serveis de Catalunya per a 1979.
37. Decret de 24 de desembre de 1979, prorrogant el Pressupost de la Generalitat de 1979.
38. Decret de la Presidència de la Generalitat, de 17 de gener de 1980, pel qual es convoquen eleccions al
Parlament de Catalunya.
39. Decret de 21 de gener de 1980, que prorroga el termini de presentació de candidatures per a l'elecció
dels representants de les Corporacions Municipals a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.
40. Decret de 21 de gener de 1980, que prorroga el termini de presentació de candidatures per a l'elecció
dels representants dels Ajuntaments al Consell de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
41. Decret de 4 de febrer de 1980, pel qual es crea una Comissió Organitzadora dels actes preparatoris del
XVIII Congrés Internacional de Ciències administratives.
42. Decret d'11 de febrer de 1980, regulant l'expedició dels manaments de pagament per l'Ordenació Central
de Pagaments i d'Ingressos.
43. Decret de 18 de febrer de 1980, pel qual es suspèn la vigència del planejament al terme municipal de
Castell-Platja d'Aro, i es declara la urgència per dictar normes subsidiàries de planejament.
44. Decret de 10 de març de 1980, pel qual es dicten les normes necessàries a fi que els treballadors puguin
participar en les eleccions al Parlament de Catalunya del 20 de març de 1980.
45. Decret de 17 de març de 1980, pel qual es fixa el calendari de festes laborals per a l'any 1980 a
Catalunya.
46. Decret de 2 d'abril de 1980, de convocatòria per a la constitució del Parlament de Catalunya.
47. Decret de 8 d'abril de 1980, establint els criteris per a la formació i execució del Pla d'obres i serveis de
Catalunya per a l'any 1980.
48. Decret 36/1980, de 16 de maig, modificant l'article sisè del Decret de 8 d'abril de 1980, que estableix els
criteris per a la formació i execució del Pla d'obres i serveis de Catalunya per a 1980.
49. Decret 69/1980, de 9 de juny, rectificant i deixant sense efecte el de 3 de desembre de 1979 i el de 21
de gener de 1980, de regulació dels representants dels Ajuntaments, funcionaris, professors i alumnes al
Consell de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
50. Decret 80/1980, de 10 de juny, pel qual es determinen els increments de les retribucions del personal
que presta serveis a la Generalitat de Catalunya.
51. Decret 108/1980, de 13 de juny, autoritzant el Conseller de Sanitat i Seguretat Social a formalitzar
contractes de distribució de publicacions del seu Departament.
52. Decret 85/1980, de 18 de juny, pel qual es crea una nova Secció del Pressupost de Despeses vigent i
s'aprova un crèdit extraordinari per a despeses del Parlament de Catalunya.
53. Decret 107/1980, de 25 de juny, autoritzant el Conseller d'Economia i Finances a presentar al Parlament
de Catalunya, en tràmit d'urgència, dos projectes de llei.
54. Decret 92/1980, de 2 de juliol, autoritzant el Conseller d'Economia i Finances per presentar en tràmit
d'urgència al Parlament de Catalunya el projecte de llei de concessió de crèdit extraordinari.
55. Decret 127/1980, de 30 de juliol, autoritzant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques a
presentar al Parlament de Catalunya el Projecte de llei de creació de l'Institut Català del Sòl.
56. Decret 128/1980, de 30 de juliol, disposant la presentació al Parlament de Catalunya del projecte de llei
reguladora del Consell Consultiu de la Generalitat.
57. Decret 140/1980, de 8 d'agost, pel qual es fixen les assignacions als càrrecs directius dels diferents
Departaments de la Generalitat de Catalunya.
58. Decret 164/1980, de 22 de setembre, autoritzant el Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació perquè
presenti al Parlament de Catalunya el projecte de llei de biblioteques.
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59. Decret 168/1980, de 25 de setembre, autoritzant el Conseller d'Economia i Finances a presentar al
Parlament de Catalunya el projecte de Llei sobre Pressupost de la Generalitat corresponent a 1980.
60. Decret 177/1980, de 3 d'octubre, establint el calendari de festes fixes per a 1981.
61. Decret 181/1980, de 3 d'octubre, retirant el projecte de llei reguladora del Consell Consultiu de la
Generalitat.
62. Decret 233/1980, de 18 de novembre, autoritzant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
perquè presenti al Parlament de Catalunya el projecte de llei de desplegament legislatiu en matèria d'evacuació
i tractament d'aigües residuals.
63. Decret 236/1980, de 21 de novembre, pel qual la Generalitat de Catalunya assumeix les obligacions de
l'Estat respecte als funcionaris adscrits als serveis que li siguin transferits.
64. Decret 235/1980, de 21 de novembre, aprovant les normes de sol·licitud de subvencions per a la
construcció d'equipaments esportius.
65. Decret 249/1980, de 25 de novembre, sotmetent l'Administració General de la Generalitat al règim de
Comptabilitat Pública i donant diverses normes a aquest projecte.
66. Decret 254/1980, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Pla d'obres i serveis de Catalunya per a 1980.
67. Decret 263/1980, de 28 de novembre, autoritzant el Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a
presentar el Parlament de Catalunya el projecte de llei de creació de les Entitats Professionals Agràries.
68. Decret 283/1980, de 4 de desembre, sobre finançament de les inversions en superestructures dels trams
Maragall-Roquetes i Selva de Mar-Guipúscoa de la Línia IV del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
69. Decret 307/1980, de 4 de desembre, autoritzant el Conseller d'Economia i Finances perquè presenti al
Parlament de Catalunya el projecte de Llei del Pressupost corresponent a l'exercici de 1981.
70. Decret 309/1980, de 4 de desembre, autoritzant el Conseller de Governació perquè presenti al Parlament
de Catalunya el projecte de Llei que regula les condicions exigides al personal contractat en règim
administratiu o en situació provisional per al seu accés estable a la carrera de Funcionaris de la Generalitat de
Catalunya.
71. Decret 328/1980, d'11 de desembre, pel qual la Generalitat assumeix competències en matèria de tutela
financera sobre les entitats locals.
72. Decret 326/1980, de 22 de desembre, aprovant el programa d'actuació per al desenvolupament de
l'esport escolar durant el curs 1980-81 i el programa d'actuació per al desenvolupament de l'esport de lleure
durant l'any 1981.
73. Decret 300/1980, de 23 de desembre, referent a la contractació del personal pels diferents
Departaments, durant l'exercici de 1981, i normes a aquest respecte.
74. Decret 26/1981, de 7 de gener, autoritzant el Conseller de Governació perquè presenti al Parlament de
Catalunya el Projecte de Llei per la qual s'aprova la llista dels noms oficials dels Municipis de Catalunya.
75. Decret 7/1981, de 8 de gener, autoritzant el Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a formalitzar
contractes de distribució de publicacions del seu Departament.
76. Decret 4/1981, de 14 de gener, prorrogant el Pressupost de 1980 fins que sigui aprovat i publicat el de
1981.
77. Decret 22/1981, de 5 de febrer, autoritzant el Conseller de Treball a formalitzar contractes d'impressió i
distribució de publicacions del seu Departament.
78. Decret 41/1981, de 12 de febrer, autoritzant el Conseller de Governació perquè presenti al Parlament de
Catalunya les Bases per a la selecció d'obres a incloure en el Pla d'obres i serveis de Catalunya.
79. Decret 63/1981, de 13 de febrer, autoritzant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques perquè
presenti al Parlament de Catalunya el projecte de llei per a la protecció de la zona volcànica de la Garrotxa.
80. Decret 45/1981, de 25 de febrer, pel qual es garanteix el funcionament dels serveis essencials del
transport de mercaderies a la província de Barcelona.
81. Decret 64/1981, de 26 de febrer, autoritzant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques perquè
presenti al Parlament de Catalunya les directrius i l'esquema del Pla Territorial de Catalunya.
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82. Decret 57/1981, d'11 de març, pel qual es garanteix el funcionament del servei públic de les Societats
Privades Municipals Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., i Transports de Barcelona, S.A.
83. Decret 70/1981, de 16 de març, autoritzant el Conseller de Justícia a presentar al Parlament de
Catalunya un projecte de llei.
84. Decret 109/1981, de 31 de març, que estableix la possibilitat de contractació directa, mitjançant
autorització del Consell Executiu, de projectes amb un pressupost entre cinc i cinquanta milions de pessetes.
85. Decret 102/1981, d'1 d'abril, autoritzant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques perquè
presenti al Parlament de Catalunya el Projecte de Llei sobre Protecció de la Legalitat Urbanística.
86. Decret 79/1981, d'1 d'abril, autoritzant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques per prosseguir
el subministrament d'aigua a les comarques de les Garrigues i el Segrià.
87. Decret 80/1981, d'1 d'abril, autoritzant el Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació a presentar al
Parlament de Catalunya el projecte de llei de creació de l'Entitat Autònoma d'Organització d'Actes Culturals.
88. Decret 117/1981, de 10 d'abril, creant una Comissió per a l'estudi del futur del Port de Barcelona.
89. Decret 113/1981, de 13 d'abril, de creació en el Departament de Sanitat i Seguretat Social d'una
Comissió per a l'Any Internacional dels Disminuïts Psíquics, Físics i Sensorials.
90. Decret 333/1981, de 13 d'abril, autoritzant el Conseller Adjunt a la Presidència perquè presenti el
projecte de Llei sobre Fundacions Privades Catalanes.
91. Decret 84/1981, de 13 d'abril, autoritzant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques perquè
presenti al Parlament de Catalunya el Marc per al Pla d'Aigües de Catalunya.
92. Decret 112/1981, de 2 de maig, de creació de la Comissió organitzadora de la reunió preparatòria de la
conferència de regions pirinenques.
93. Decret 118/1981, de 7 de maig, pel qual es determina el criteri de distribució del crèdit transferit per
l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya per finançar les activitats dels Instituts de Ciències de
l'Educació corresponents a l'exercici de 1981.
94. Decret 119/1981, de 7 de maig, pel qual s'estableix el criteri de distribució del crèdit a transferir als
Instituts de Ciències de l'Educació consignat al capítol 4 del pressupost del Departament d'Ensenyament.
95. Decret 121/1981, de 8 de maig, sobre suspensió de la vigència del Pla General de Girona i la seva zona
d'influència i adopció d'altres mesures urbanístiques complementàries.
96. Decret 135/1981, de 14 de maig, aprovant el projecte de llei de l'Institut Català de Serveis a la Joventut
i disposant la seva presentació al Parlament de Catalunya.
97. Decret 164/1981, d'1 de juny, pel qual es convoca la formació del Pla d'obres i serveis de Catalunya, any
1981.
98. Decret 156/1981, de 4 de juny, aprovant el Pla d'Inversions del Fons d'Assistència Social per a 1981.
99. Decret 157/1981, de 19 de juny, d'aprovació del Pla de Vacunacions Sistemàtiques.
100. Decret 202/1981, de 13 de juliol, autoritzant el Conseller de Justícia a presentar al Parlament de
Catalunya el projecte de Llei de Col·legis Professionals.
101. Decret 206/1981, de 18 de juliol, autoritzant el Conseller de Treball a presentar al Parlament de
Catalunya el projecte de llei de Cooperatives de Catalunya.
102. Decret 209/1981, de 23 de juliol, autoritzant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques a
presentar al Parlament de Catalunya el projecte de llei sobre normes addicionals de protecció dels espais
d'especial interès natural afectats per activitats extractives a cel obert.
103. Decret 324/1981, de 30 de juliol, de regulació de segons avals sobre operacions avalades per les
Societats de Garantia Recíproca.
104. Decret 344/1981, de 27 d'agost, pel qual s'acorden actuacions en matèria d'ordenació d'explotacions al
Pallars.
105. Decret 351/1981, de 10 de setembre, pel qual es determinen les retribucions del càrrec de Subdirector
General, creat pel Decret 14/1981,de 22 de gener.
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106. Decret 370/1981, de 8 d'octubre, pel qual es convoca la formació del Pla d'obres i serveis de Catalunya,
any 1982.
107. Decret 393/1981, de 26 d'octubre, pel qual se suspèn la vigència del Pla General d'Ordenació de
Castelló d'Empúries en part del seu àmbit territorial, i la del Pla Parcial d'Ordenació Port Llevant i el seu
Projecte d'Urbanització, per tal de dur a terme llur respectiva revisió.
108. Decret 436/1981, de 12 de novembre, d'aprovació dels programes per a la distribució dels complements
per al millorament de l'eficàcia i de la productivitat de la Funció Pública.
109. Decret 477/1981, de 14 de desembre, autoritzant el Conseller de Comerç i Turisme perquè presenti al
Parlament de Catalunya el Projecte de Llei de regulació administrativa de determinades estructures comercials i
vendes oficials.
110. Decret 478/1981, de 14 de desembre, autoritzant el Conseller d'Economia i Finances perquè presenti al
Parlament de Catalunya el Projecte de Llei de Finances Públiques.
111. Decret 479/1981, de 14 de desembre, autoritzant el Conseller d'Economia i Finances perquè presenti al
Parlament de Catalunya el Projecte de Llei dels Pressupostos de la Generalitat i de les entitats autònomes per a
1982.
112. Decret 480/1981, de 24 de desembre, sobre pròrroga del Pressupost de la Generalitat de Catalunya fins
que sigui aprovat i publicat el corresponent a l'exercici de 1982.
113. Decret 482/1981, de 30 de desembre, pel qual s'aproven el Pla d'obres i serveis de Catalunya, any
1982, i les seves bases d'execució.
114. Decret 16/1982, de 28 de gener, pel qual es garanteixen els serveis essencials de neteja als centres
sanitaris de la província de Tarragona.
115. Decret 17/1982, de 28 de gener, modificant el calendari de festes per a 1982.
116. Decret 19/1982, de 4 de febrer, autoritzant el Conseller de Treball a dictar les normes que regeixin la
consignació prevista a la Llei 7/1981.
117. Decret 28/1982, de 18 de febrer, aprovant les normes de sol·licitud i concessió de subvencions per a
activitats juvenils durant l'exercici de 1982.
118. Decret 31/1982, de 18 de febrer, aprovant les normes de sol·licitud i concessió de subvencions per a
activitats esportives.
119. Decret 84/1982, de 15 d'abril, aprovant el Programa del Foment del Cooperativisme Agrari a Catalunya.
120. Decret 99/1982, de 15 d'abril, pel qual es regula l'actualització de preus dels transports urbans de
superfície.
121. Decret 138/1982, d'1 de juny, pel qual s'aproven les tarifes dels preus per prestació de serveis en
Institucions de la Direcció General de Serveis Socials.
122. Decret 128/1982, de 3 de juny, pel qual es garanteix el funcionament del servei públic de les Societats
Privades Municipals Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. i Transports de Barcelona, S.A.
123. Decret 133/1982, d'1 de juny, pel qual es garanteixen els serveis essencials en els centres assistencials
de la Seguretat Social transferits a la Generalitat, així com en els Centres concertats amb la Seguretat Social.
124. Decret 155/1982, de 9 de juny, pel qual es garanteix el funcionament dels serveis essencials del
transport de viatgers i de mercaderies a la província de Tarragona.
125. Decret 165/1982, de 9 de juny, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a entitats i centres d'iniciatives turístiques sense finalitat de lucre.
126. Decret 166/1982, de 9 de juny, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a institucions sense ànim de lucre per a la potenciació de certàmens firals i per a la
realització d'accions de promoció comercial.
127. Decret 167/1982, de 9 de juny, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a fires, exposicions, certàmens i salons monogràfics de caràcter comercial.
128. Decret 168/1982, de 9 de juny, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a institucions sense ànim de lucre per al desplegament d'activitats en defensa del
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consumidor i de l'usuari.
129. Decret 236/1982, de 12 de juny, que estableix els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a institucions sense finalitat de lucre, per a l'ajut al cooperativisme.
130. Decret 175/1982, de 17 de juny, aprovant la convocatòria d'un concurs per a la provisió de beques.
131. Decret 161/1982, de 18 de juny, autoritzant el Conseller d'Economia i Finances perquè presenti al
Parlament de Catalunya el Projecte de Llei concedint pròrroga per dictar el Reglament de la Llei de Patrimoni
de la Generalitat.
132. Decret 173/1982, de 18 de juny, pel qual es convoca la formació de l'Avantprojecte del pla d'obres i
serveis de Catalunya, any 1983.
133. Decret 185/1982, de 18 de juny, de convocatòria de concurs públic per a l'atorgament de subvencions a
institucions que, sense finalitat de lucre, organitzin activitats de Formació Permanent del Professorat
d'Ensenyament no Universitari.
134. Decret 186/1982, d'1 de juliol, de convocatòria de concurs per atorgar beques per ampliar estudis a
l'estranger.
135. Decret 215/1982, d'1 de juliol, pel qual s'aprova la nova redacció del Pla Addicional d'Obres i Serveis de
Catalunya, any 1982.
136. Decret 206/1982, de 12 de juliol, de convocatòria de concurs per atorgar ajuts a la recerca (CIRIT).
137. Decret 207/1982, de 12 de juliol, de convocatòria de concurs per atorgar ajuts d'ampliació d'estudis i
estades a l'estranger.
138. Decret 213/1982, de 12 de juliol, de convocatòria per a l'adjudicació de beques a disminuïts atesos en
Centres especialitzats.
139. Decret 230/1982, de 13 de juliol, d'aprovació del text refós de la Llei de Pressupost de la Generalitat i
de les seves entitats autònomes per al 1982.
140. Decret 251/1982, de 30 de juliol, sobre accions de millora rural en zones periurbanes.
141. Decret 316/1982, de 30 de juliol, sobre mesures de foment i promoció de les Societats de Garantia
Recíproca amb actuació dins del territori de Catalunya.
142. Decret 280/1982, de 2 d'agost, sobre establiment d'ajuts als compradors d'habitatges.
143. Decret 272/1982, de 5 d'agost, sobre ajuts per a empreses familiars agràries de caràcter pilot.
144. Decret 276/1982, de 5 d'agost, pel qual es faculta el Conseller d'Economia i Finances per dictar les
disposicions adequades per a l'aplicació del que estableix l'article 9.6 de la Llei 7/1982, de 2 de juny, de
pressupost de la Generalitat de Catalunya i de les seves entitats autònomes per al 1982.
145. Decret 279/1982, de 5 d'agost, sobre mesures urgents per a la restauració de les zones afectades pels
incendis forestals de Tarragona i Barcelona durant els mesos de desembre de 1981 i juliol de 1982,
respectivament.
146. Decret 293/1982, de 5 d'agost, pel qual es fixa la normativa per a la sol·licitud i la concessió de
subvencions a centres per a la primera infància.
147. Decret 324/1982, de 16 de setembre, de convocatòria de concurs públic per a l'atorgament de
subvencions a institucions que sense finalitat de lucre es dediquen a la prevenció de la delinqüència juvenil.
148. Decret 325/1982, de 16 de setembre, de convocatòria de concurs públic per a l'atorgament de
subvencions a institucions que sense finalitat de lucre es dediquen a la reinserció social i a l'atenció de famílies
de presos.
149. Decret 326/1982, de 16 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris sobre distribució i procediment
per a la concessió de subvencions a institucions sense finalitat de lucre, per a la promoció de borses, mercats i
salons d'especialitat turística.
150. Decret 338/1982, de 26 de setembre, sobre pròrroga d'actuacions en matèria d'ordenació
d'explotacions a la comarca de la Segarra i inclusió en el seu àmbit del terme municipal de Bellprat.
151. Decret 330/1982, de 27 de setembre, sobre regulació d'ajuts per a la lluita contra les pedregades.
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152. Decret 331/1982, de 27 de setembre, pel qual s'estableix una línia d'auxili econòmic per a la
modernització i innovació tecnològica d'empreses agràries.
153. Decret 341/1982, de 7 d'octubre, sobre ajuts a campanyes de promoció de fruita seca.
154. Decret 343/1982, de 7 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions necessàries per tal que els
treballadors puguin participar en les eleccions legislatives del 28 d'octubre de 1982.
155. Decret 353/1982, de 7 d'octubre, sobre els criteris de distribució i el procediment per a la concessió de
subvencions per atorgar beques per a la preparació d'oposicions a Jutge, Fiscal i Secretari de Jutjat.
156. Decret 367/1982, de 7 d'octubre, de convocatòria per a la formació de l'Avantprojecte del Pla d'Obres i
Serveis de Catalunya, any 1983, pel que fa al territori de la Corporació Metropolitana de Barcelona.
157. Decret 379/1982, de 7 d'octubre, pel qual s'estableixen els criteris i el procediment per a la concessió
de beques a titulats superiors per a la realització de treballs d'investigació de mercat destinats a la formació en
Promoció Comercial.
158. Decret 368/1982, d'11 d'octubre, pel qual es convoca concurs per a l'atorgament de 175 beques a
mestres d'E.G.B. dirigides a la col·laboració en una experiència per a la millora de les pràctiques dels alumnes
d'Escoles de Formació del Professorat.
159. Decret 369/1982, d'11 d'octubre, de convocatòria de concurs per a l'atorgament de diverses beques
d'investigació científica a Catalunya.
160. Decret 360/1982, de 14 d'octubre, sobre foment i millora de la sanitat animal.
161. Decret 362/1982, de 14 d'octubre, precisant l'àmbit d'aplicació de l'Ordre de 24 de maig de 1982, sobre
concessió d'ajudes individualitzades no periòdiques, convalidada pel Decret 187/1982, de 28 de juny.
162. Decret 400/1982, de 26 d'octubre, incrementant les dotacions per a despeses de funcionament dels
centres públics de Batxillerat i de Formació Professional.
163. Decret 385/1982, de 4 de novembre, sobre foment del control ramader.
164. Decret 454/1982, de 5 de novembre, sobre atorgament de subvencions a serveis públics regulars de
transport de viatgers per carretera.
165. Decret 401/1982, de 10 de novembre, sobre mesures per a un Pla de reconstrucció i ajudes a les zones
afectades pels recents aiguats, inundacions i temporals.
166. Decret 409/1982, de 18 de novembre, sobre actuacions urgents a la zona declarada catastròfica.
167. Decret 430/1982, de 18 de novembre, sobre convocatòria de concurs públic per a l'atorgament de
subvencions a institucions sense finalitat de lucre que organitzin activitats pro disminuïts físics, psíquics i
sensorials.
168. Decret 440/1982, de 2 de desembre, sobre avals d'operacions de crèdit a empreses amb exportacions a
Mèxic pendents de cobrament.
169. Decret 448/1982, de 2 de desembre, pel qual s'autoritza el Departament d'Economia i Finances a crear
conceptes pressupostaris específics per pal·liar els efectes de les inundacions.
170. Decret 478/1982, de 13 de desembre, de convocatòria de concurs públic per a l'atorgament de
subvencions a activitats de recerca realitzades per institucions sense finalitat de lucre.
171. Decret 482/1982, de 22 de desembre, sobre pròrroga d'actuació en matèria d'ordenació d'explotacions
a la comarca del Baix Empordà.
172. Decret 483/1982, de 22 de desembre, sobre pròrroga d'actuació en matèria d'ordenació d'explotacions
a la comarca del Priorat-Falset.
173. Decret 477/1982, de 23 de desembre, pel qual es prorroga el Pressupost de la Generalitat de Catalunya
i de les seves entitats autònomes per al 1982 fins que sigui aprovat i publicat el corresponent a l'exercici de
1983.
174. Decret 510/1982, de 23 de desembre, pel qual s'ofereixen ajuts econòmics a determinades famílies
damnificades pels aiguats que s'esdevingueren a Catalunya els dies 7, 8 i 9 de novembre de 1982.
175. Decret 514/1982, de 29 de desembre, aprovant les normes de sol·licitud i concessió de subvencions per
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a activitats juvenils durant l'exercici de 1983.
176. Decret 15/1983, de 20 de gener, pel qual es regula l'actualització de preus dels transports urbans de
superfície.
177. Decret 20/1983, de 31 de gener, pel qual es garanteix el funcionament del servei públic de la Societat
Privada Municipal Transports de Barcelona, Societat Anònima.
178. Decret 40/1983, de 31 de gener, pel qual s'aprova la fórmula a aplicar per a la distribució territorial del
Pla d'Obres i Serveis de Catalunya.
179. Decret 22/1983, de 3 de febrer, pel qual es garanteixen els serveis essencials en els centres
assistencials transferits a la Generalitat i en els hospitals concertats amb la Seguretat Social a Catalunya.
180. Decret 31/1983, de 10 de febrer, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència sanitària a
l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau i l'Institut Mental.
181. Decret 49/1983, de 10 de febrer, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a institucions sens ànim de lucre, per al desplegament d'activitats en defensa del
consumidor i de l'usuari durant el 1983.
182. Decret 55/1983, de 10 de febrer, que regula l'ajut genèric a les publicacions periòdiques en llengua
catalana durant l'any 1983.
183. Decret 45/1983, de 17 de febrer, pel qual es garanteixen els serveis essencials de neteja als centres
sanitaris de la província de Tarragona.
184. Decret 60/1983, de 17 de febrer, pel qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de subvencions
a institucions que, sense finalitat de lucre, organitzin activitats de formació del professorat d'ensenyament no
universitari.
185. Decret 61/1983, de 18 de febrer, de convocatòria per a l'atorgament de subvencions a la gratuïtat de
l'Educació Especial a Catalunya per a l'any 1983.
186. Decret 63/1983, de 22 de febrer, de convocatòria de concurs per a l'atorgament de diverses beques
d'investigació científica a Catalunya.
187. Decret 81/1983, de 22 de febrer, de convocatòria per a la concessió de pròrrogues de beques a favor de
disminuïts atesos en centres especialitzats.
188. Decret 71/1983, de 3 de març, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència sanitària a
l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
189. Decret 84/1983, de 3 de març, pel qual es declara computable, dins del coeficient d'inversió obligatòria
en crèdits de regulació especial de les Caixes d'Estalvis amb seu social a Catalunya, fins al 40 per 100 dels
crèdits que concedeixin per a l'adquisició d'habitatges efectuada en l'àmbit de la normativa establerta pel
Decret 280/1982.
190. Decret 153/1983, de 8 de març, pel qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
per a espectacles populars corresponents a l'any 1983.
191. Decret 94/1983, de 8 de març, pel qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajuts econòmics
a activitats teatrals de caràcter professional i independent corresponents a l'any 1983, i se n'aproven les bases.
192. Decret 96/1983, de 17 de març, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència sanitària en
els centres assistencials de la Seguretat Social transferits a la Generalitat.
193. Decret 98/1983, de 24 de març, pel qual es garanteix el funcionament dels serveis essencials de
transport de viatgers per carretera a la provincia de Barcelona.
194. Decret 100/1983, de 28 de març, pel qual es fa públic el Programa Unificat d'Ajudes de la Direcció
General de Serveis Socials a favor dels disminuïts físics, psíquics i sensorials i la convocatòria per a 1983.
195. Decret 107/1983, de 28 de març, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència sanitària
als centres assistencials de la Seguretat Social transferits a la Generalitat.
196. Decret 110/1983, de 12 d'abril, de convocatòria de concurs per atorgar beques per ampliar estudis a
l'estranger. CIRIT.
197. Decret 111/1983, de 12 d'abril, de convocatòria de concurs per atorgar ajuts a la recerca (CIRIT).
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198. Decret 112/1983, de 12 d'abril, de convocatòria de concurs per atorgar ajuts d'ampliació d'estudis i
estades a l'estranger (CIRIT).
199. Decret 123/1983, de 12 d'abril, pel qual s'estableixen el procediment i els criteris de concessió de
subvencions a institucions sense finalitat de lucre pel Departament d'Indústria i Energia.
200. Decret 134/1983, de 15 d'abril, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a fires, exposicions, certàmens i salons monogràfics de caràcter comercial.
201. Decret 135/1983, de 15 d'abril, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a institucions sense finalitat de lucre per a la potenciació de certàmens firals i per a
la realització d'accions de promoció comercial.
202. Decret 154/1983, de 21 d'abril, pel qual s'estableix el règim de subvencions als Ajuntaments que
s'acullin als préstecs del Banco de Crédito Local per al finançament de les reparacions dels danys produïts en
els equipaments municipals per les inundacions del mes de novembre de 1982.
203. Decret 137/1983, de 21 d'abril, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència a la Ciutat
Sanitaria de la Vall d'Hebron.
204. Decret 145/1983, de 21 d'abril, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència a l'Hospital
de la Santa Creu i de Sant Pau i a l'Institut Mental.
205. Decret 149/1983, de 21 d'abril, que estableix el programa de convocatòria d'ajudes per al manteniment
de Serveis Socials de Base.
206. Decret 157/1983, de 21 d'abril, sobre convocatòria per a la concessió d'ajudes individualitzades no
periòdiques a persones que es troben en circumstàncies de greu necessitat per carències o marginació social.
207. ANNEXOS a les Bases de la convocatòria per a l'atorgament de noves subvencions a l'ensenyament per
a centres docents privats d'Educació General Bàsica, aprovades pel Decret 158/1983, de 28 d'abril.
208. Decret 148/1983, de 28 d'abril, pel qual es dicten les normes necessàries a fi que els treballadors
puguin participar en les eleccions locals i les parcials per cobrir un escó de Senador en representació de la
província de Barcelona.
209. Decret 158/1983, de 28 d'abril, pel qual s'obre la convocatòria per a l'atorgament de noves subvencions
a l'ensenyament per a centres docents privats d'Educació General Bàsica.
210. Decret 161/1983, de 28 d'abril, que estableix el programa de convocatòria d'ajudes per al manteniment
de centres i activitats d'entitats dedicats a l'atenció social de la vellesa, de la infància i adolescència en
situacions carencials, i de grups amb greus problemàtiques socials.
211. Decret 162/1983, de 28 d'abril, pel qual es garanteixen els serveis essencials de recollida
d'escombraries i neteja pública que l'empresa Fomento de Obras y Construcciones, S.A. (F.O.C.S.A.) realitza
als municipis de Tarragona, Reus i Valls per concessió administrativa dels respectius Ajuntaments.
212. Decret 163/1983, de 28 d'abril, pel qual es garanteixen els serveis essencials de neteja als centres
sanitaris de la província de Barcelona.
213. Decret 164/1983, de 28 d'abril, pel qual es garanteixen els serveis essencials de la Seguretat Social
transferits a la Generalitat de Catalunya.
214. Decret 190/1983, de 28 d'abril, que regula la concessió de crèdits a cooperatives agràries.
215. Decret 185/1983, de 12 de maig, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència en els
Establiments Sanitaris d'Hospitalització i Assistència de la província de Barcelona.
216. Decret 196/1983, de 19 de maig, sobre declaració d'obligatorietat i regulació d'ajuts per a la lluita
contra el "barrinador de la fusta" (Zeuzera pyrina), en els avellaners del Tarragonès i zones limítrofes d'altres
comarques.
217. Decret 217/1983, de 31 de maig, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a centres d'iniciatives turístiques i altres entitats sense finalitat de lucre.
218. Decret 218/1983, de 31 de maig, pel qual s'estableixen els criteris sobre distribució i procediment per a
la concessió de subvencions a institucions sense finalitat de lucre per a la promoció de borses, mercats i salons
d'especialitat turística.
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219. Decret 203/1983, d'1 de juny, pel qual s'autoritza el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per
establir convenis de col·laboració amb els Ajuntaments als termes municipals dels quals hi hagi ribes
avaluades.
220. Decret 208/1983, d'1 de juny, sobre convocatòria per a l'adjudicació de beques a disminuïts atesos en
centres especialitzats.
221. Decret 211/1983, de 3 de juny, pel qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de subvencions a
institucions que sense finalitat de lucre, organitzin activitats de formació permanent del professorat
d'ensenyament no universitari.
222. Decret 251/1983, de 9 de juny, de convocatòria i regulació de l'elecció dels Alcaldes membres de les
Comissions Provincials d'Urbanisme i de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.
223. Decret 229/1983, de 16 de juny, pel qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de subvencions
a entitats que, sense finalitat de lucre, desenvolupin activitats d'Educació Permanent d'Adults a nivell
d'Educació Bàsica.
224. Decret 265/1984, de 16 de juny, pel qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
per a projectes coreogràfics i espectacles de dansa.
225. Decret 314/1983, de 7 de juliol, pel qual es fixen les taxes d'aparcament i vigilància a la zona del
Monestir de Montserrat.
226. Decret 290/1983, de 21 de juliol, pel qual s'estableixen objectius i àrees prioritàries d'investigació en
matèria d'agricultura.
227. Decret 317/1983, de 21 de juliol, d'aprovació de la convocatòria d'un concurs per a l'adjudicació de
beques pel Servei d'Investigació Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
228. Decret 331/1983, de 21 de juliol, per a l'atorgament de beques destinades a la preparació d'oposicions
de jutge, fiscal i secretari de jutjat.
229. Decret 351/1983, de 4 d'agost, pel qual es convoca concurs per establir Convenis de col·laboració amb
biblioteques científiques i tècniques per completar fons bibliogràfics i de documentació, i per agilitar-ne la
consulta (CIRIT).
230. Decret 352/1983, de 4 d'agost, pel qual es convoca concurs per atorgar ajuts institucionals i de millora
de serveis (CIRIT).
231. Decret 374/1983, de 8 de setembre, pel qual s'assenyalen les normes per dur a terme les previsions
establertes a l'apartat g) del punt 1 de l'article 9 de la Llei 20/1983, de 2 d'agost, de Pressupost de la
Generalitat de Catalunya i de les seves entitats autònomes per al 1983.
232. Decret 408/1983, de 9 de setembre, pel qual es prorroga els beneficis establerts per als compradors
d'habitatges mitjançant Decret 280/1982, de 2 d'agost.
233. Decret 406/1983, de 22 de setembre, pel qual es prorroga el termini establert pel Decret 82/1983, de
10 de febrer, per a l'adequació de les instal·lacions en els establiments i mercats dedicats a la venda d'aliments
de fàcil alteració per la calor.
234. Decret 415/1983, de 3 d'octubre, sobre regulació d'ajuts a la lluita contra les pedregades.
235. Decret 409/1983, de 6 d'octubre, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència sanitària
als centres de la Seguretat Social transferits a la Generalitat de Catalunya.
236. Decret 419/1983, de 6 d'octubre, pel qual es convoca els Premis de la Generalitat de Catalunya a la
Productivitat.
237. Decret 422/1983, de 6 d'octubre, sobre subvencions a crèdits de les empreses industrials petites i
mitjanes.
238. Decret 423/1983, de 6 d'octubre, pel qual s'estableixen el procediment i els criteris de concessió d'ajuts,
per al Departament d'Indústria i Energia, per tal de fomentar la productivitat a les empreses privades.
239. Decret 416/1983, de 18 d'octubre, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència sanitària
als centres assistencials de la Seguretat Social transferits a la Generalitat de Catalunya.
240. Decret 430/1983, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen els criteris de distribució i el procediment per a
la concessió de subvencions a Ajuntaments i altres entitats territorials destinades a la creació d'oficines
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d'informació, millora d'infrastructura, compra de béns d'equip i modernització de serveis.
241. Decret 431/1983, de 18 d'octubre, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de beques a titulats superiors destinades a la realització de treballs d'investigació de mercats i a la
formació en la promoció comercial.
242. Decret 433/1983, de 18 d'octubre, pel qual s'estableix el termini màxim per a les modificacions dels
estatuts socials de les Caixes Rurals.
243. Decret 434/1983, de 18 d'octubre, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a Ajuntaments i altres entitats territorials destinades a activitats de promoció del
turisme.
244. Decret 435/1983, de 18 d'octubre, sobre subvencions a Sindicats Agraris per a la realització d'accions
conjuntes amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
245. Decret 438/1983, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen normes per a la sol·licitud i concessió d'avals a
les entitats hospitalàries radicades a Catalunya per finançar noves instal·lacions.
246. Decret 439/1983, de 18 d'octubre, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions destinades a la millora de la infrastructura i serveis d'establiments turístics de les
comarques d'interior.
247. Decret 440/1983, de 18 d'octubre, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a Agències de Viatges o altres empreses destinades a la creació i desenvolupament
de noves rutes turístiques.
248. Decret 460/1983 de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen el procediment i els criteris de concessió de
subvencions a entitats territorials i empreses comercials, industrials i financeres per a la realització de
projectes per a la modernització de petites centrals hidroelèctriques fins a 5000kVA.
249. Decret 461/1983, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen el procediment i els criteris de concessió de
subvencions a institucions sense finalitat de lucre, per patrocinar cursos de formació dedicats a energies
renovables i d'estalvi d'energia.
250. Decret 462/1983, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen el procediment i els criteris de concessió de
subvencions pel Departament d'Indústria i Energia a institucions sense ànim de lucre, en matèria de suport al
desenvolupament tecnològic.
251. Decret 463/1983, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen el procediment i els criteris de concessió de
subvencions a empreses comercials, industrials i financeres pel Departament d'Indústria i Energia, en matèria
d'estalvi d'energia.
252. ANNEXOS al Decret 467/1983, de 27 d'octubre, pel qual s'aproven el Pla d'Obres i Serveis de
Catalunya, any 1983, i les seves bases d'execució.
253. Decret 441/1983, de 27 d'octubre, pel qual es garanteix el funcionament dels serveis essencials de
transport de viatgers que porta a terme l'empresa "Autocares R. Font, S.A.", de Ripollet.
254. Decret 442/1983, de 27 d'octubre, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a institucions firals per al finançament d'inversions destinades a la construcció,
ampliació o millora d'instal·lacions firals.
255. Decret 443/1983, de 27 d'octubre, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a la inversió per a la potenciació i desenvolupament de l'oferta turística
especialitzada de turisme de neu.
256. Decret 446/1983, de 27 d'octubre, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a entitats no lucratives per a la promoció d'activitats que afavoreixin l'exportació.
257. Decret 447/1983, de 27 d'octubre, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a les Corporacions Locals en matèria de defensa del consumidor i de l'usuari.
258. Decret 451/1983, de 27 d'octubre, sobre la promoció del desenvolupament tecnològic i de la gestió
empresarial.
259. Decret 452/1983, de 27 d'octubre, sobre la formació i capacitació permanent dels agricultors i de les
famílies pageses.
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260. Decret 464/1983, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen el procediment i els criteris de concessió de
subvencions, pel Departament d'Indústria i Energia, a empreses industrials en matèria de millores
tecnològiques.
261. Decret 465/1983, de 27 d'octubre, pel qual es convoquen les empreses per a l'atorgament d'ajuts a la
recerca científica i innovació tecnològica.
262. Decret 467/1983, de 27 d'octubre, pel qual s'aproven el Pla d'Obres i Serveis de Catalunya, any 1983, i
les seves bases d'execució.
263. Decret 468/1983, de 27 d'octubre, de convocatòria per a la formació del Pla d'Obres i Serveis de
Catalunya, any 1984.
264. Decret 456/1983, de 27 d'octubre, pel qual es destina la quantitat de 94.195.000 de pessetes a la tasca
d'informació i assessorament a la població treballadora, especialment la que està en atur, sobre el conjunt
d'oportunitats que des dels diferents estaments de l'Administració es porten a terme en matèria de lluita contra
l'atur.
265. Decret 448/1983, de 28 d'octubre, pel qual s'encarrega el Despatx del Departament d'Economia i
Finances al Conseller Adjunt a la Presidència.
266. Decret 480/1983, de 28 d'octubre, pel qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques
d'ampliació d'estudis musicals o de dansa.
267. Decret 517/1983, de 28 d'octubre, sobre la creació d'un fons d'ajut als Ajuntaments de Catalunya que
tinguin establert o pretenguin establir un sistema de tarifació social en el transport urbà de superfície dels
municipis respectius.
268. Decret 479/1983, de 31 d'octubre, pel qual es convoquen els Premis de Música de la Generalitat de
Catalunya corresponents als anys 1983 i 1984.
269. Decret 529/1983, de 6 de novembre, pel qual es convoca concurs públic per subvencionar la realització
d'un curtmetratge de ficció.
270. Decret 496/1983, de 7 de novembre, pel qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajuts a les
arts plàstiques per a l'any 1983 i se n'aproven les bases.
271. Decret 458/1983, de 8 de novembre, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència
sanitària del col·lectiu del personal d'auxiliars de clínica als centres assistencials de la Seguretat Social
transferits a la Generalitat de Catalunya.
272. Decret 466/1983, de 8 de novembre, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència
sanitària en els centres assistencials de la Seguretat Social transferits a la Generalitat de Catalunya.
273. Decret 476/1983, de 8 de novembre, pel qual es garanteix la prestació de serveis públics essencials als
centres i establiments sanitaris, assistencials i dependències administratives de la Seguretat Social transferits a
la Generalitat de Catalunya.
274. Decret 483/1983, de 8 de novembre, pel qual es convoquen accions concertades amb empreses de
serveis turístics per a actuacions de promoció i comercialització turístiques.
275. Decret 488/1983, de 8 de novembre, de convocatòria per atorgar subvencions a familiars de presos i
d'ex-presos.
276. Decret 490/1983, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen el procediment i els criteris per atorgar
subvencions a professionals i empreses comercials, industrials i financeres per a la realització de projectes que
representin una innovació tecnològica de la qual resulti una millor aplicació de les energies renovables o un
estalvi d'energia.
277. Decret 507/1983, de 8 de novembre, sobre el programa de convocatòria d'ajudes per a l'adquisició, la
construcció, l'ampliació, la reforma i l'equipament de centres dedicats a la infància i l'adolescència amb
problemes sòcio-familiars, a la vellesa i a les persones marginades.
278. Decret 504/1983, de 18 de novembre, pel qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de
subvencions a institucions sense finalitat de lucre que es dediquen a la prevenció de la delinqüència juvenil.
279. Decret 505/1983, de 18 de novembre, pel qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de
subvencions i ajuts a entitats locals que es dediquen a la prevenció de la delinqüència.
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280. Decret 493/1983, de 21 de novembre, pel qual es convoca concurs públic per a la concessió de
subvencions a empreses d'exhibició cinematogràfica.
281. Decret 508/1983, de 29 de novembre, pel qual s'estableixen el procediment i els criteris de concessió
d'una subvenció a les Escoles de Viticultura i Enologia per tal de dotar el nostre país de tècnics qualificats en
aquestes especialitats.
282. Decret 509/1983, de 29 de novembre, pel qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de borses
d'estudi, adreçades al perfeccionament del professorat dels centres públics de Formació Professional de
Catalunya.
283. Decret 511/1983, de 29 de novembre, pel qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de
subvencions a institucions sense finalitat de lucre que prestin serveis tècnics complementaris en l'Educació
Especial de disminuïts físics, psíquics o sensorials.
284. Decret 512/1983, de 29 de novembre, pel qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de
subvencions a institucions que, sense finalitat de lucre, organitzin activitats específiques d'aprenentatge escolar
en l'àrea de Ciències Naturals i Socials en instal·lacions fixes adequades i/o activitats de formació del
professorat d'ensenyament no universitari.
285. Decret 513/1983, de 29 de novembre, pel qual s'atorguen subvencions a Ajuntaments que organitzin
activitats específiques d'aprenentatge escolar en l'àrea de Ciències Naturals i Socials en instal·lacions fixes
adequades i/o activitats de formació del professorat d'ensenyament no universitari.
286. Decret 524/1983, de 29 de novembre, sobre foment de la utilització de planter seleccionat.
287. Decret 534/1983, de 29 de novembre, pel qual s'estableixen normes per a la sol·licitud de subvencions
per als Centres d'Assistència Sanitària dependents de corporacions locals o d'entitats sense finalitat de lucre.
288. Decret 518/1983, de 6 de desembre, pel qual es convoca concurs per a la concessió d'ajuts per a
l'acabament de tesis doctorals.
289. Decret 519/1983, de 6 de desembre, pel qual s'obre convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics
a l'ensenyament en el nivell de Pre-escolar per a centres docents privats.
290. Decret 528/1983, de 6 de desembre, pel qual s'aproven les normes de sol·licitud i concessió de
subvencions per a activitats juvenils durant l'exercici de 1984.
291. Decret 532/1983, de 6 de desembre, sobre adopció de mesures per pal·liar els danys a la zona
declarada catastròfica amb motiu de les inundacions de novembre de 1983.
292. Decret 548/1983, de 7 de desembre, sobre atorgament de subvencions a serveis públics regulars de
transport de viatgers per carretera.
293. Decret 543/1983, de 15 de desembre, de creació del Comitè Català de l'Any Internacional de la
Joventut.
294. Decret 545/1983, de 15 de desembre, sobre mesures per a la restauració de zones afectades per
incendis forestals.
295. Decret 547/1983, de 27 de desembre, pel qual es prorroga el Pressupost de la Generalitat de Catalunya
i les seves entitats autònomes per al 1983 fins que sigui aprovat i publicat el corresponent a l'exercici de 1984.
296. Decret 556/1983, de 27 de desembre, sobre ajut al finançament d'inversions de cooperatives agràries.
297. Decret 557/1983, de 27 de desembre, sobre ajuts a campanyes de promoció de productes agraris de
qualitat.
298. Decret 558/1983, de 27 de desembre, sobre foment i ajut a les accions de desenvolupament comunitari
realitzades per agricultors.
299. Decret 570/1983, de 27 de desembre, pel qual es convoca concurs per atorgar beques a Mestres
Industrials i Tècnics Especialistes que vulguin col·laborar en treballs d'investigació científica de Catalunya
(CIRIT).
300. Decret 577/1983, de 28 de desembre, sobre la prossecució del subministrament d'aigua a les
comarques deficitàries.
301. Decret 559/1983, de 29 de desembre, pel qual s'ofereixen ajuts per subvencionar les despeses de
primera instal·lació que comporti el desenvolupament de l'activitat professional d'alumnes que acabin el segon
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grau de Formació Professional.
302. Decret 3/1984, de 19 de gener, pel qual es convoca concurs per a l'atorgament de diverses beques
d'especialització per a doctors a Catalunya.
303. Decret 7/1984, de 19 de gener, pel qual s'actualitzen els preus dels transports urbans de superfície.
304. Decret 10/1984, de 31 de gener, pel qual s'estableixen les normes per tal de garantir els serveis
essencials de neteja en els Instituts de B.U.P. i Centres de Formació Professional transferits a la Generalitat de
Catalunya.
305. Decret 124/1984, de 31 de gener, pel qual s'estén als alumnes de centres privats de Formació
Professional l'oferiment dels ajuts previstos al Decret 559/1983, de 29 de desembre, per subvencionar les
despeses de primera instal·lació que comporti el desenvolupament de l'activitat professional d'aquells que
acabin el segon grau de Formació Professional.
306. Decret 20/1984, de 31 de gener, sobre millora d'estructura sanitària en explotacions porquines
integrades en Agrupacions de Defensa Sanitària.
307. Decret 32/1984, de 9 de febrer, pel qual es garanteixen els serveis essencials de neteja en els Instituts
de B.U.P. i Centres de Formació Professional transferits a la Generalitat de Catalunya.
308. Decret 35/1984, de 9 de febrer, pel qual es convaliden diverses Ordres de convocatòria d'ajudes de la
Direcció General de Joventut del Departament de la Presidència.
309. Decret 38/1984, de 22 de febrer, pel qual es garanteixen els serveis essencials de recollida
d'escombraries i neteja pública que l'empresa Browning Ferris Ingeniería, S.A., presta en el municipi de
Sabadell per concessió administrativa de l'Ajuntament.
310. Decret 66/1984, de 3 de març, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a les Corporacions locals en matèria de defensa del consumidor i l'usuari.
311. Decret 67/1984, de 3 de març, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a institucions sense ànim de lucre per al desplegament d'activitats per a l'orientació i
defensa del consumidor i de l'usuari.
312. Decret 45/1984, de 5 de març, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, pel qual es convoquen
eleccions al Parlament de Catalunya.
313. Decret 46/1984, de 8 de març, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència a l'Hospital
de la Santa Creu i de Sant Pau, a l'Institut Mental i al seu centre de bugaderia.
314. Decret 75/1984, de 15 de març, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a entitats no lucratives per a la promoció d'activitats que afavoreixin l'exportació.
315. Decret 76/1984, de 15 de març, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a institucions firals, altres entitats organitzadores de fires comercials i institucions
sense finalitat de lucre, per a la realització d'accions de promoció comercial.
316. Decret 85/1984, de 22 de març, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a Ajuntaments i altres entitats territorials destinades a activitats de promoció del
turisme.
317. Decret 86/1984, de 22 de març, pel qual s'estableixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions als Ajuntaments i altres entitats territorials destinades a la millora d'infrastructura,
compra de béns d'equip i modernització de serveis.
318. Decret 87/1984, de 22 de març, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a centres d'iniciatives turístiques i altres entitats sense finalitat de lucre.
319. Decret 88/1984, de 22 de març, pel qual s'estableixen els criteris sobre distribució i procediment per a
la concessió de subvencions a institucions sense finalitat de lucre per a la promoció de borses, mercats i salons
d'especialitat turística.
320. Decret 93/1984, de 22 de març, pel qual s'aproven les bases per a la concessió de suport genèric a la
producció fonogràfica a Catalunya per a l'any 1984.
321. Decret 95/1984, de 22 de març, pel qual s'aproven les bases per a la concessió dels Premis a les
Empreses Fonogràfiques corresponents a 1984.
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322. Decret 89/1984, de 27 de març, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions destinades a la millora de la infrastructura dels serveis d'allotjament turístic hoteler
de les comarques de l'interior.
323. Decret 78/1984, de 29 de març, pel qual es garanteix el funcionament dels serveis essencials de
transport de viatgers per carretera a la província de Barcelona.
324. Decret 79/1984, de 29 de març, regulador de l'exercici de l'ús d'espais gratuïts a televisió i ràdio i
constitució del Comitè per a la Ràdio i la Televisió.
325. Decret 105/1984, de 10 d'abril, sobre concessió d'ajudes individualitzades no periòdiques amb càrrec al
pressupost prorrogat de l'any 1983.
326. Decret 106/1984, de 17 d'abril, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència a l'Hospital
Clínic i Provincial de Barcelona.
327. Decret 139/1984, de 17 d'abril, sobre atorgament d'ajudes en concepte de subvenció a fons perdut per
al manteniment de centres i activitats d'entitats dedicats a l'atenció social.
328. Decret 132/1984, de 3 de maig, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència en els
Establiments Sanitaris d'Hospitalització i Assistència de la província de Barcelona.
329. Decret 133/1984, de 3 de maig, pel qual es garanteix el funcionament dels serveis essencials de
transport de viatgers que porta a terme l'empresa "Mohn, S.L., Autobuses Viladecans" al Baix Llobregat.
330. Decret 145/1984, de 15 de maig, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència sanitària
en els centres assistencials de la Seguretat Social transferits a la Generalitat de Catalunya.
331. Decret 151/1984, de 24 de maig, pel qual es garanteixen els serveis essencials de neteja als centres
sanitaris de la província de Barcelona.
332. Decret 153/1984, de 24 de maig, pel qual es garanteixen els serveis essencials de recollida
d'escombraries i neteja pública que l'empresa "Conserlim, S.A." presta al municipi de Santa Coloma de
Gramenet.
333. Decret 197/1984, de 24 de maig, pel qual s'ofereixen subvencions a Ajuntaments que organitzin
activitats específiques d'aprenentatge escolar en l'àrea de Ciències Naturals i Socials en instal·lacions fixes
adequades i/o activitats de formació del professorat d'ensenyament no universitari.
334. Decret 198/1984, de 24 de maig, pel qual s'ofereixen subvencions a institucions que, sense finalitat de
lucre, organitzin activitats específiques d'aprenentatge escolar en l'àrea de Ciències Naturals i Socials en
instal·lacions fixes adequades i/o activitats de formació del professorat d'ensenyament no universitari.
335. Decret 178/1984, de 21 de juny, de convocatòria de concurs per atorgar beques d'ampliació d'estudis a
l'estranger (CIRIT).
336. Decret 179/1984, de 21 de juny, de convocatòria de concurs per atorgar ajuts d'ampliació d'estudis i
estades a l'estranger (CIRIT).
337. Decret 226/1984, de 21 de juny, pel qual es garanteix la prestació de serveis públics essencials als
centres penitenciaris i dependències transferits a la Generalitat de Catalunya en matèria d'Administració
Penitenciària.
338. Decret 232/1984, de 12 de juliol, pel qual es convoca concurs públic per al'atorgament de subvencions
a entitats que, sense finalitat de lucre, desenvolupin activitats de formació permanent d'adults a nivell
d'Educació General Bàsica.
339. Decret 219/1984, de 19 de juliol, pel qual s'estableix el règim de les subvencions a l'ensenyament per a
centres docents privats d'Educació General Bàsica per al curs 1984-85, es fixen nous mòduls de subvenció i
s'obre convocatòria per a l'atorgament de noves subvencions.
340. Decret 247/1984, de 19 de juliol, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a institucions i llars familiars que sense ànim de lucre col·laboren amb la reinserció
social de menors inadaptats.
341. Decret 263/1984, de 19 de juliol, de convocatòria per a la concessió de pròrrogues de beques a favor
de disminuïts atesos en institucions d'atenció especialitzada.
342. Decret 245/1984, de 26 de juliol, sobre subvencions de crèdits a les petites i mitjanes empreses
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industrials i de serveis a la indústria
343. Decret 261/1984, de 26 de juliol, pel qual es convoca concurs per atorgar beques per a la preparació
d'oposicions a Jutge, Fiscal i Secretari de Jutjat.
344. Decret 250/1984, de 2 d'agost, pel qual es fa extensiva l'aplicació del Decret 245/1984, sobre
subvencions de crèdits a la petita i la mitjana empresa, a les indústries afectades per les calamarsades del
proppassat mes de juliol a la comarca del Bages.
345. Decret 259/1984, de 2 d'agost, sobre la convocatòria d'ajudes per al manteniment de Serveis Socials de
Base.
346. Decret 264/1983, de 2 d'agost, pel qual s'aproven el Pla d'Obres i Serveis de Catalunya, any 1984, i les
seves Bases d'Execució.
347. Decret 265/1984, de 2 d'agost, pel qual es regula el sistema de subvencions a centres docents privats
de formació professional de primer i segon grau per al curs acadèmic 1984-85
348. Decret 276/1984, de 2 d'agost, sobre suspensió de la vigència de les Normes Subsidiàries de
Planejament d'Olesa de Montserrat en l'àmbit del parc de la Constitució i de l'illa delimitada pels carrers
Francesc Macià i Anselm Clavé.
349. Decret 277/1984, de 23 d'agost, pel qual se suprimeixen i es deixen sense efecte les àrees d'actuació
"Sabadell-Terrassa" i "Martorell-Anoia".
350. Decret 275/1984, de 13 de setembre, pel qual s'estableixen ajuts als afectats per la calamarsada del dia
22 d'agost de 1984.
351. Decret 293/1984, de 28 de setembre, de convocatòria de concurs per a l'atorgament d'ajuts per al
perfeccionament de professors i investigadors de les Universitats i Centres de Recerca de Catalunya.
352. Decret 294/1984, de 28 de setembre, de convocatòria de concurs d'ajuts per a l'acabament de tesis
doctorals.
353. Decret 295/1984, de 28 de setembre, de convocatòria de concurs per a l'atorgament de diverses
beques d'investigació científica a Catalunya.
354. Decret 326/1984, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen els criteris i el procediment de concessió de
subvencions del Departament d'Indústria i Energia a institucions sense ànim de lucre que donin suport a la
recerca aplicada i al desenvolupament tecnològic.
355. Decret 327/1984, de 2 de novembre, pel qual es convoca el Premi de la Generalitat de Catalunya a
l'Aplicació de la Tecnologia al Procés o al Producte Industrial, any 1984.
356. Decret 328/1984, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen el procediment i els criteris de concessió
d'ajuts del Departament d'Indústria i Energia, per tal de fomentar la productivitat a les empreses privades.
357. Decret 340/1984, de 8 de novembre, pel qual es faculta el Conseller de Cultura per autoritzar les
despeses que derivin del funcionament del Consell Assessor de Cultura.
358. Decret 355/1984, de 22 de novembre, sobre els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a la inversió per a la potenciació i el desenvolupament d'ofertes turístiques
especialitzades.
359. Decret 356/1984, de 22 de novembre, pel qual s'estableixen el procediment i els criteris de concessió
d'ajuts a les empreses i associacions artesanes.
360. Decret 364/1984, de 4 de desembre, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de beques a titulats superiors destinades a la realització de treballs d'investigació de mercats i
d'accions de promoció comercial com a complement de la seva formació professional.
361. Decret 358/1984, de 7 de desembre, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència
sanitària en el Servei Especial d'Urgències de Barcelona, dependent de l'Institut Català de la Salut (19
Administració de Barcelona).
362. Decret 396/1984, de 17 de desembre, pel qual es prorroguen els beneficis establerts per als
compradors d'habitatges mitjançant el Decret 280/1982, de 2 d'agost.
363. Decret 397/1984, de 17 de desembre, sobre el procés d'elaboració del projecte del Pla Territorial
General.
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364. Decret 377/1984, de 22 de desembre, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència
sanitària en els Serveis Ordinaris i Especials d'Urgències ubicats en l'àmbit territorial de Catalunya, dependents
de l'Institut Català de la Salut.
365. Decret 382/1984, de 31 de desembre, de creació del comitè organitzador del projecte "Europa:
assumpte jove", destinat a divulgar entre els estudiants de Batxillerat i Formació Professional la realitat
europea i la C.E.E.
366. Decret 2/1985, de 14 de gener, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a institucions firals i altres entitats organitzadores de fires comercials per a
l'organització i promoció de fires de mostres i salons sectorials i monogràfics, i a institucions sense finalitat de
lucre per a la realització d'accions de promoció comercial.
367. Decret 3/1985, de 14 de gener, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a institucions sense finalitat de lucre per a l'organització i promoció de cursos sobre
comerç exterior.
368. Decret 4/1985, de 14 de gener, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a institucions sense finalitat de lucre per a la realització d'accions de promoció de la
moda i el disseny aplicat al sector tèxtil.
369. Decret 5/1985, de 14 de gener, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a entitats no lucratives per a la promoció d'activitats que afavoreixin l'exportació.
370. Decret 10/1985, de 18 de gener, pel qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per al desplegament d'activitats destinades a
l'orientació i defensa del consumidor i usuari.
371. Decret 20/1985, de 18 de gener, pel qual s'aprova la revisió del règim econòmico-financer del Pla de
Sanejament de la zona 5 i s'estableixen determinacions complementàries.
372. Decret 74/1985, de 18 de gener, sobre atorgament de subvencions a serveis públics regulars de
transport de viatgers per carretera.
373. Decret 75/1985, de 18 de gener, sobre dotació d'un fons d'ajut als Ajuntaments de Catalunya, que
tinguin establerts sistemes de tarifació social en el transport urbà i suburbà.
374. Decret 7/1985, de 18 de gener, pel qual s'estableixen ajuts a les explotacions agràries afectades per les
gelades d'aquest mes.
375. Decret 28/1985, de 7 de febrer, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència sanitària en
els centres i establiments sanitaris assistencials de la Seguretat Social transferits a la Generalitat de Catalunya,
establiments sanitaris d'hospitalització i assistència i centres sanitaris que depenguin de qualsevol administració
pública, dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
376. Decret 35/1985, de 7 de febrer, pel qual es fa extensiva l'aplicació del Decret 245/1984, sobre
subvencions de crèdits a les petites i mitjanes empreses industrials i de serveis a la indústria, a les indústries
afectades per les glaçades del proppassat mes de gener.
377. Decret 60/1985, de 7 de març, pel qual es garanteixen els serveis essencials de neteja als centres
sanitaris de la província de Tarragona.
378. Decret 61/1985, de 7 de març, de convocatòria per a la formació del Pla d'obres i serveis de Catalunya,
any 1985.
379. Decret 67/1985, de 7 de març, pel qual s'ofereixen subvencions per a l'adquisició, construcció, reforma
o equipament d'establiments de serveis socials.
380. Decret 70/1985, de 14 de març, pel qual es garanteix el servei essencial d'abastiment d'aigua potable
que presta a Barcelona la "Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental".
381. Decret 71/1985, de 14 de març, pel qual es garanteixen els serveis essencials de recollida
d'escombraries, neteja pública i clavegueram que l'empresa "Compañía Catalana de Servicios, Sociedad
Anónima" presta en els municipis de Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues per concessió
administrativa dels respectius Ajuntaments.
382. Decret 81/1985, de 21 de març, pel qual es crea la Comissió Mixta sobre programa d'extensió del servei
telefònic en el medi rural.
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383. Decret 107/1985, de 12 d'abril, de convocatòria pública per a la concessió d'avals a productores
cinematogràfiques per al finançament de llargmetratges.
384. Decret 101/1985, de 18 d'abril, pel qual s'aproven les normes de sol·licitud i concessió de subvencions
per a activitats esportives.
385. Decret 156/1985, de 25 d'abril, pel qual s'estableixen les ajudes de la Generalitat per a la construcció,
ampliació o millora de ports, dàrsenes i instal·lacions nàutico-esportives.
386. Decret 106/1985, de 2 de maig, pel qual es garanteix el funcionament del servei públic de la Societat
Privada Municipal Transports de Barcelona, S.A.
387. Decret 117/1985, de 9 de maig, pel qual es garanteix el servei essencial de subministrament de gas
que presta a la comunitat la Planta de Regasificació de Gas Natural Liquat de l'"Empresa Nacional del Gas,
S.A." (ENAGAS).
388. Decret 119/1985, de 13 de maig, pel qual es garanteixen els serveis essencials de recollida
d'escombraries, neteja pública i clavegueram que l'empresa Compañía Catalana de Servicios, S.A. presta en el
municipi de Rubí per concessió administrativa de l'Ajuntament.
389. Decret 120/1985, de 13 de maig, pel qual s'aproven el Pla d'obres i serveis de Catalunya, any 1985, i
les seves bases d'execució.
390. Decret 121/1985, de 13 de maig, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència en els
establiments sanitaris d'hospitalització i assistència de les comarques gironines.
391. Decret 131/1985, de 16 de maig, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència a l'Hospital
"Mutua de Terrassa Montepío de Previsión Social".
392. Decret 155/1985, de 6 de juny, pel qual es prorroga fins al 31 de desembre de 1985 el premi de
cobrança complementari establert pel Decret 343/1984, de 25 d'octubre.
393. Decret 157/1985, de 13 de juny, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència a la Clínica
"Centro Médico Salus".
394. Decret 158/1985, de 13 de juny, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència sanitària a
l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
395. Decret 159/1985, de 13 de juny, pel qual es garanteixen els serveis essencials de transports de viatgers
i mercaderies, dins del territori de la Comunidad Autònoma de Catalunya.
396. Decret 160/1985, de 13 de juny, pel qual es garanteixen els serveis essencials de producció, transport,
transformació i distribució d'energia elèctrica, de subministrament de gas i d'abast d'aigua potable a les
poblacions de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
397. Decret 161/1985, de 13 de juny, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència a l'Institut
Català d'Assistència i Serveis Socials del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de
Catalunya.
398. Decret 162/1985, de 13 de juny, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència sanitària en
els centres i establiments sanitaris assistencials de la Seguretat Social transferits a la Generalitat de Catalunya,
establiments sanitaris d'hospitalització i assistència i centres sanitaris que depenguin de qualsevol
Administració pública, dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
399. Decret 165/1985, de 20 de juny, pel qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència sanitària
que presten a la població els Hospitals de l'Institut Català de la Salut.
400. Decret 166/1985, de 27 de juny, pel qual es garanteixen els serveis essencials de recollida
d'escombraries, neteja pública i clavegueram que l'empresa "Compañía Catalana de Servicios, S.A." presta en
el municipi de Rubí per concessió administrativa de l'Ajuntament.
401. Decret 181/1985, d'1 de juliol, pel qual es garanteixen els serveis essencials del servei públic de
l'empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
402. Decret 216/1985, de 15 de juliol, sobre mesures addicionals d'implantació dels règims especials de
sanejament.
403. Decret 263/1985, de 15 de juliol, pel qual es declara Zona de protecció Especial i Zona d'Atmosfera
Contaminada el terme municipal de Cassà de la Selva (Girona).
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404. Decret 264/1985, de 15 de juliol, pel qual es declara Zona de Protecció Especial i Zona d'Atmosfera
Contaminada el terme municipal de Montcada i Reixac (Barcelona).
405. Decret 200/1985, de 15 de juliol, pel qual s'estableixen préstecs a les explotacions agràries afectades
per la calamarsada del dia 3 de juliol d'enguany.
406. Decret 212/1985, de 23 de juliol, de convocatòria per a la formació del Pla d'obres i serveis de
Catalunya, any 1986.
407. Annex al Decret 243/1985, de 6 d'agost, d'ajuts per a la renovació i modernització d'explotacions
fructícoles (D.O.G.C. n. 583, p. 2959, de 2-IX-1985).
408. Decret 243/1985, de 6 d'agost, d'ajuts per a la renovació i modernització d'explotacions fructícoles.
409. Decret 247/1985, de 29 d'agost de 1985, pel qual es dóna preferència per a l'obtenció dels ajuts
previstos pel Departament d'Indústria i Energia a les indústries ubicades en determinades zones del territori de
Catalunya.
410. Decret 249/1985, de 29 d'agost, pel qual es regulen les taxes acadèmiques per a les Universitats
Catalanes per al curs 1985-86
411. Decret 276/1985, de 29 d'agost, sobre Reglamentació de la Llei 18/1984, de 20 de març, referent al
personal eventual, contractat i interí al servei de la Generalitat en el període anterior a 1939.
412. Decret 254/1985, de 6 de setembre, pel qual es concreta el caràcter provisional dels subministraments
dels Serveis Públics.
413. Decret 280/1985, de 12 de setembre, pel qual s'estableixen normes per a la sol·licitud d'avals a les
empreses teatrals per al finançament de produccions teatrals d'especial interès cultural i lingüístic.
414. Decret 286/1985, de 19 de setembre, sobre l'aprovació definitiva de la modificació del Pla General
Metropolità de Barcelona en el sector "Sant Bartomeu de la Quadra".
415. Decret 287/1985, de 19 de setembre, sobre l'aprovació definitiva de la Modificació de les Normes
Subsidiàries de Planejament de Girona i altres municipis, en el terme municipal de Sant Julià de Ramis.
416. Decret 305/1985, de 19 de setembre, sobre convocatòria pública per a la prestació d'avals de la
Generalitat a Comunitats de Regants o agrupacions agràries.
417. Decret 272/1985, de 3 d'octubre, pel qual es dóna preferència a determinats ajuts previstos pel
Departament d'Indústria i Energia per a certes activitats o sectors industrials amb forta implantació en una
zona geogràfica concreta.
418. Decret 273/1985, de 3 de octubre, de modificació parcial del Decret 245/1984, sobre les subvencions de
crèdits.
419. Decret 292/1985, de 25 d'octubre, de convocatòria pública per a la prestació dels avals a les empreses
familiars agràries, previstos a l'article 4.1.e) de la Llei 29/1984, de Pressupostos de la Generalitat per al 1985.
420. Decret 310/1985, de 25 d'octubre, sobre regularització de les situacions dels ocupants d'habitatges de
protecció oficial.
421. Decret 338/1985, de 5 de desembre, pel qual es modifica el Decret 385/1982, de 4 de novembre, sobre
foment del control ramader.
422. Decret 349/1985, de 13 de desembre, pel qual s'aprova la segona revisió del règim econòmico-financer
del Pla de Sanejament de la Zona 5 i s'estableixen determinacions complementàries.
423. Decret 351/1985, de 13 de desembre per qual s'aprova la revisió del règim econòmico-financer del Pla
de sanejament de les Zones 2 i 3 i s'estableixen determinacions complementàries.
424. Decret 368/1985, de 19 de desembre, pel qual es prorroga el Pressupost de la Generalitat de
Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1985, fins
que sigui aprovat i publicat el Pressupost corresponent a l'exercici de 1986.
425. Decret 369/1985, de 19 de desembre, pel qual es prorroga durant l'any 1986 el premi de cobrança
complementari establert en el Decret 155/1985, de 6 de juny.
426. Ordre de 15 de febrer de 1978, dictant normes per a l'ordenació i realització de les despeses dels
representants de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta Administració de l'Estat-Generalitat de
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Catalunya.
427. Ordre de 15 de febrer de 1978, regulant la liquidació de les despeses dels representants de la
Generalitat en la Comissió Mixta Diputacions Catalanes-Generalitat de Catalunya.
428. Ordre de 13 de març de 1978, sobre realització de valors.
429. Ordre de 30 de setembre de 1978, suprimint l'I.P.U.R. i passant el seu personal a dependre del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
430. Ordre de 6 de novembre de 1978, disposant la celebració de sessions de treball sobre disminuïts
psíquics, disminuïts físics i sensorials, tercera edat i infants.
431. Ordre d'11 de gener de 1979, que disposa el procediment provisional de qualificació i informe de les
Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.
432. Ordre de 21 de febrer de 1979, assignant atribucions al Vice-president de la Comissió Mixta
Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya i al Servei de Relacions de la Presidència de la Generalitat
amb les autoritats de l'Estat.
433. Ordre de 20 de març de 1979, ampliant l'Ordre de 15 de febrer de 1979, sobre auditories a les
companyies de ferrocarrils traspassades a la Generalitat de Catalunya.
434. Ordre de 25 de maig de 1979, per la qual es determina l'import que han de destinar les Diputacions del
seu Pressupost al Pla d'Obres i Serveis de Catalunya.
435. Ordre de 30 de maig de 1979, dotant de recursos i mitjans les Unitats d'Investigació Agrària del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
436. Ordre de 13 de juliol de 1979, per la qual s'estableixen normes per a l'aplicació de la contingentació de
targes de transports.
437. Ordre de 18 de setembre de 1979, per la qual es prenen les mesures necessàries per a l'elaboració del
Pla Organitzatiu dels Transports de Viatgers de Catalunya.
438. Ordre de 13 d'octubre de 1979, sobre liquidació de despeses de la Comissió Jurídica Assessora.
439. Ordre de 22 d'octubre de 1979, per la qual es donen les normes perquè els treballadors puguin
participar en el Referèndum de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 25 d'octubre de 1979.
440. Ordre de 14 de novembre de 1979, per la qual es fixa el procediment de designació dels membres del
Consell d'Administració de "Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya" en representació del personal laboral.
441. Ordre de 7 de gener de 1980, suspenent l'obligatorietat de la vacunació antivariòlica.
442. Ordre de 14 de febrer de 1980, que regula la tramitació de les peticions de prestació de serveis a la
Generalitat de Catalunya per funcionaris de l'Administració Central, en règim de comissió de serveis.
443. Ordre de 28 de febrer de 1980, que interpreta el Decret de 26 de juny de 1979, pel qual es van regular
les retribucions dels funcionaris de la Generalitat que, cedits per altres Administracions Públiques, les continuen
rebent d'aquestes.
444. Ordre de 14 de març de 1980, per la qual es declara inhàbil a efectes escolars la jornada del proper 20
de març, d'Eleccions al Parlament de Catalunya, en tots els Centres Docents, estatals i no estatals, radicats a
Catalunya.
445. Ordre de 17 de març de 1980, per la qual es convoquen concursos públics per a la redacció dels treballs
de planejament urbanístic de diversos municipis.
446. Ordre de 18 de març de 1980, fixant el calendari laboral de festes de caràcter local a la província de
Barcelona.
447. Ordre de 18 de març de 1980, fixant el calendari laboral de festes de caràcter local a la província de
Girona.
448. Ordre de 18 de març de 1980, fixant el calendari laboral de festes de caràcter local a la província de
Lleida.
449. Ordre de 18 de març de 1980, fixant el calendari laboral de festes de caràcter local a la província de
Tarragona.
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450. Ordre de 26 de març de 1980, prorrogant el terme concedit en la disposició transitòria de l'Ordre de 13
de juliol de 1979 per la qual s'establien normes de la contingentació de targetes de transport.
451. Ordre de 26 de març de 1980, per la qual s'aproven les normes subsidiàries del planejament de CastellPlatja d'Aro.
452. Ordre de 18 d'abril de 1980, prorrogant la missió de la Ponència encarregada de l'estudi de la
implantació del Servei contra Incendis i de Salvaments de Catalunya.
453. Ordre de 21 de maig de 1980, per la qual es resol el concurs de Planejament convocat per Ordre de 17
de març passat i s'adjudiquen els corresponents contractes.
454. Ordre de 18 de juny de 1980, sobre modificació de dates de festes locals.
455. Ordre de 30 de juny de 1980, sobre la necessitat de facilitar la presentació de projectes amb una
valoració pressupostària adequada, als efectes d'incloure'ls en el Pla d'Obres i Serveis de Catalunya 1980,
tenint en compte que molts dels projectes de què disposen els Ajuntaments tenen data endarrerida.
456. Ordre de 30 de juny de 1980, de convocatòria del Curs de Diplomats de Sanitat a impartir per la
Direcció General de Promoció de la Salut del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de
Catalunya.
457. Ordre de 17 de juliol de 1980, sobre regulació del règim de dependència del personal adscrit a la
Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya.
458. Ordre de 24 de juliol de 1980, desplegant la Disposició Addicional Segona del Decret 93/1980, de 23 de
juny.
459. Ordre de 3 de setembre de 1980, modificant l'article segon 1 f) de l'Ordre de 17 de juliol de 1980, sobre
regulació del règim de dependència del personal adscrit a la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis
i de Salvaments de Catalunya.
460. Ordre de 17 de setembre de 1980, per la qual es desenvolupa el Decret 80/1980, de 10 de juny, que va
determinar els increments de les retribucions del personal de la Generalitat de Catalunya.
461. Ordre d'1 d'octubre de 1980, per la qual s'encomana al Director Tècnic de Carreteres la resolució dels
tràmits corresponents a la preparació dels contractes d'obres de carreteres.
462. Ordre de 3 d'octubre de 1980, que desplega els Decrets de 17 de març de 1980 i de 3 d'octubre,
d'aprovació i aplicació del Programa de Salut Escolar.
463. Ordre de 23 d'octubre de 1980, aprovant els Programes de Llengua Catalana i Literatura Catalana
corresponents al Curs d'Orientació Universitària, per al curs acadèmic 1980-1981.
464. Ordre de 14 de novembre de 1980, per la qual es crea la Comissió encarregada d'establir les propostes
de mesures de coordinació dels transports de Tarragona.
465. Ordre de 20 de novembre de 1980, per la qual es convoquen eleccions per designar el representant del
grup de Municipis de més de 10.000 habitants de la província de Girona a la Comissió d'Urbanisme de
Catalunya.
466. Ordre de 27 de novembre de 1980, sobre liquidació del Pressupost de 1980 i tramitació dels ròssecs.
467. Ordre d'1 de desembre de 1980, fixant el calendari laboral de festes de caràcter local per a 1981, per a
l'àmbit de la província de Barcelona.
468. Ordre d'1 de desembre de 1980, fixant el calendari laboral de festes de caràcter local per a 1981, per a
l'àmbit de la província de Girona.
469. Ordre d'1 de desembre de 1980, fixant el calendari laboral de festes de caràcter local per a 1981, per a
l'àmbit de la província de Lleida.
470. Ordre d'1 de desembre de 1980, fixant el calendari laboral de festes de caràcter local per a 1981, per a
l'àmbit de la província de Tarragona.
471. Ordre de 15 de desembre de 1980, aprovant les normes d'assignació d'ajut econòmic per a l'esport
escolar i de lleure per a l'any 1980.
472. Ordre de 31 de desembre de 1980, aprovant les normes de sol·licitud i concessió de subvencions per
activitats juvenils durant l'exercici de 1981.
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473. Ordre de 15 de gener de 1981, creant un Grup de Treball perquè realitzi l'estudi de la situació de les
drogodependències a Catalunya.
474. Ordre de 6 de febrer de 1981, establint el calendari escolar de festes fixes per a 1981.
475. Ordre de 6 de febrer de 1981, per la qual es disposa continuar desenvolupant el Pla d'Obres i Serveis de
Catalunya, any 1980, d'acord amb el que hi ha establert.
476. Ordre de 20 de febrer de 1981, per la qual es determina que els edictes que facin referència al Pla
d'obres i serveis de Catalunya, any 1980, es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat.
477. Ordre de 23 de febrer de 1981, establint la normativa de concessió i gestió d'ajudes del Fondo Nacional
de Asistencia Social.
478. Ordre de 25 de febrer de 1981, creant les Comissions Territorials d'Ajuda a l'Estudiant.
479. Ordre de 6 de març de 1981, modificant les Ordres d'1 de desembre de 1980, per les quals es fixen els
Calendaris Laborals de Festes de caràcter local per a 1981.
480. Ordre de 13 de març de 1981, per la qual s'adopten algunes mesures provisionals respecte als
pressupostos extraordinaris de les corporacions locals.
481. Ordre de 10 de maig de 1981, per la qual es dicten mesures provisionals sobre el nomenament de
directors per al curs 1982-83 als Centres Docents Públics de Pre-escolar, E.G.B., Batxillerat i Formació
Professional de Catalunya.
482. Ordre de 15 de maig de 1981, autoritzant als Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament la
creació d'oficines gestores en règim de conveni amb els Ajuntaments.
483. Ordre de 18 de maig de 1981, per la qual es convoquen subvencions per a la gratuïtat de l'educació
especial a Catalunya, durant l'any 1981.
484. Ordre de 4 de juny de 1981, sobre beques a favor de disminuïts atesos en Centres especialitzats.
485. Ordre de 9 de juny de 1981, convocant places escolars subvencionades per a alumnat al Centre
d'Ensenyaments Integrats de Tarragona.
486. Ordre d'11 de juny de 1981, sobre beques i ajuts a l'estudi i la recerca.
487. Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça a tot el territori de
Catalunya i les vedes especials que s'estableixen per a la campanya 1981-1982 a diferents zones.
488. Ordre de 29 de juny de 1981, d'aprovació del Subprograma de Vacunació Antirubeòlica.
489. Ordre de 29 de juny de 1981, establint els criteris de distribució i el procediment per a la concessió de
subvencions a Centres d'Iniciatives Turístiques i altres entitats locals sense ànim de lucre, per al desplegament
d'activitats de foment i promoció del turisme.
490. Ordre de 29 de juny de 1981, establint els criteris de distribució i el procediment per a la concessió de
subvencions a institucions sense ànim de lucre per a la potenciació i promoció de certàmens firals.
491. Ordre de 29 de juny de 1981, establint els criteris de distribució i el procediment per a la concessió de
subvencions a institucions sense ànim de lucre per al desplegament d'activitats de defensa del consumidor i de
l'usuari.
492. Ordre de 30 de juny de 1981, sobre el Calendari escolar per al curs 1981-82.
493. Ordre de 7 de juliol de 1981, encomanant competències sobre el Patrimoni de la Generalitat al Secretari
General Tècnic del Departament d'Economia i Finances.
494. Ordre de 27 de juliol de 1981, convocant ajudes per al manteniment de Centres i Serveis d'atenció
sòcio-educativa.
495. Ordre de 27 de juliol de 1981, convocant ajudes per al manteniment de Centres per a la primera
infància.
496. Ordre de 27 de juliol de 1981, de convocatòria d'ajudes individualitzades no periòdiques corresponents
al Pla d'Inversions del Fons d'Assistència Social per a 1981.
497. Ordre de 27 de juliol de 1981, de convocatòria d'ajudes per al manteniment de Serveis Socials de Base.
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498. Ordre de 27 de juliol de 1981, que regula el sistema d'ajuts econòmics a activitats teatrals de caràcter
professional per a l'any 1981.
499. Ordre de 30 de juliol de 1981, que estableix el patrocini del Departament de Comerç i Turisme sobre
diverses activitats contingudes en el Programa d'Assistència Tècnica al Comerç Interior i els assigna
subvencions.
500. Ordre de 31 de juliol de 1981, per la qual s'estableix i s'organitza l'execució del Programa d'Examens de
Salut Escolar 1981-1982.
501. Ordre de 5 d'agost de 1981, per la qual es regula l'atorgament de subvencions per al curs 1981-82 a
centres docents privats que facin l'ensenyament en català.
502. Ordre de 10 d'agost de 1981, establint els criteris de distribució i el procediment per a la concessió de
subvencions a determinades institucions sense ànim de lucre, pel Departament de Justícia.
503. Ordre d'1 de setembre de 1981, convocant ajuts a Centres dedicats a serveis socials, pel Departament
de Sanitat i Seguretat Social.
504. Ordre d'1 de setembre de 1981, per la qual es convoca un curs per a la formació de professors
especialitzats en pertorbacions del llenguatge i l'audició.
505. Ordre d'1 de setembre de 1981, per la qual es convoquen cursos per a la formació de professors
especialitzats en Pedagogia Terapèutica.
506. Ordre de 15 de setembre de 1981, que declara computable dins el coeficient d'inversió obligatòria de les
Caixes d'Estalvis en crèdits de regulació especial els crèdits que concedeixin a les empreses concessionàries de
Serveis de transport públic de viatgers per carretera, destinats a finançar l'adquisició de material mòbil.
507. Ordre de 16 de setembre de 1981, fixant el calendari de festes per a 1982.
508. Ordre de 22 de setembre de 1981, de dissolució de la Ponència i l'equip de treball que estudiaren la
problemàtica del Servei contra Incendis i de Salvaments de Catalunya.
509. Ordre d'1 d'octubre de 1981, sobre ajuts institucionals i de millora de serveis.
510. Ordre de 6 d'octubre de 1981, sobre desenvolupament i execució, a Catalunya, del Pla de Reconversió
de la Indústria Tèxtil.
511. Ordre de 19 d'octubre de 1981, fixant el calendari laboral de festes de caràcter local per a 1982, per a
l'àmbit de la província de Barcelona.
512. Ordre de 19 d'octubre de 1981, fixant el calendari laboral de festes de caràcter local per a 1982, per a
l'àmbit de la província de Girona.
513. Ordre de 19 d'octubre de 1981, fixant el calendari laboral de festes de caràcter local per a 1982, per a
l'àmbit de la província de Lleida.
514. Ordre de 19 d'octubre de 1981, fixant el calendari laboral de festes de caràcter local per a 1982, per a
l'àmbit de la província de Tarragona.
515. Ordre de 23 d'octubre de 1981, sobre determinació de la temporada hàbil per a la collita de tófona
negra d'hivern en la campanya 1981-1982.
516. Ordre de 9 de novembre de 1981, precisant l'abast d'un document exigit als Organismes d'atenció
Sòcio-educativa que sol·licitin ajudes al Departament de Sanitat i Seguretat Social.
517. Ordre de 16 de novembre de 1981, per la qual es disposa la publicació dels criteris que seguirà el
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació per a la concessió de subvencions.
518. Ordre de 17 de novembre de 1981, sobre liquidació del Pressupost de 1981, el seu període d'ampliació i
tramitació de ròssecs.
519. Ordre de 18 de novembre de 1981, que convoca concurs públic per a la concessió d'ajuts per a la
promoció de les Arts Plàstiques i la investigació de les noves formes expressives per a l'any 1981-1982.
520. Ordre de 19 de novembre de 1981, sobre els cursos de Reciclatge de Català.
521. Ordre de 23 de novembre de 1981, que declara computable dins del coeficient d'inversió obligatòria en
fons públics de les Caixes d'Estalvis catalanes l'emissió d'inversió obligatòria en fons públics de les Caixes
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d'Estalvis catalanes, l'emissió d'obligacions proposada per Túnel del Cadí, Concesionaria del Estado, S.A.
522. Ordre de 25 de novembre de 1981, per la qual es creen les Comissions Territorials d'Ajuda a l'Estudiant.
523. Ordre de 30 de novembre de 1981, de convocatòria d'un Curs de Diplomats en Sanitat a l'Institut
d'Estudis de la Salut.
524. Ordre d'1 de desembre de 1981, sobre creació de la Xarxa Comptable Agrària del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
525. Ordre de 4 de desembre de 1981, per la qual es faculta el Director General de Promoció de la Salut i el
Secretari General Tècnic del Departament de Sanitat i Seguretat Social per prendre les mesures necessàries
per al desplegament i execució de l'Ordre de 9 de novembre de 1981, sobre malalties de declaració obligatòria.
526. Ordre de 14 de desembre de 1981, per la qual es limita el període hàbil de caça a tot el territori de
Catalunya, com a conseqüència de la sequera, modificant l'Ordre General de Vedes de 29 de juny de 1981.
527. Ordre de 17 de desembre de 1981, que convoca concurs públic per a la concessió d'un premi a les
millors il·lustracions sobre el personatge "Pinotxo".
528. Ordre de 17 de desembre de 1981, sobre premis per fomentar l'esperit científic entre la joventut.
529. Ordre de 21 de desembre de 1981, per la qual es delega en les Diputacions catalanes l'execució del Pla
d'obres i serveis de Catalunya, any 1981, i es determina que els edictes que facin referència a aquest Pla es
publiquin al Diari Oficial de la Generalitat.
530. Ordre de 2 de gener de 1982, per la qual s'estableix la continuïtat del Secretari General Tècnic del
Departament d'Economia i Finances en l'exercici de les competències sobre el Patrimoni de la Generalitat que
tenia encomanades, mentre no sigui aprovat el Reglament per a l'execució de la Llei 11/1981, de 7 de
desembre, de Patrimoni de la Generalitat.
531. Ordre de 29 de gener de 1982, per la qual es determinen les característiques i la quantitat dels cartells
que han de figurar en el lloc d'execució de totes les obres incloses en els Plans d'obres i serveis de Catalunya,
anys 1981 i 1982.
532. Ordre de 2 de febrer de 1982, modificant l'article primer de l'Ordre de 16 de setembre de 1981, fixant
el calendari de festes per a 1982.
533. Ordre de 2 de febrer de 1982, per la qual es declara computable dins del coeficient d'inversió obligatòria
en fons públics de les Caixes d'Estalvis catalanes l'emissió d'obligacions hipotecàries proposada per la Fundació
del Patronat de l'Hospital Oncològic de Catalunya.
534. Ordre de 16 de febrer de 1982, sobre concessió de dotacions amb càrrec a la consignació del
Departament de Treball prevista a la Llei 7/1981, d'especificació del Primer Pla d'Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya.
535. Ordre de 19 de febrer de 1982, per la qual es fixen diverses modificacions dels calendaris laborals de
festes de caràcter local per a l'any 1982, establerts per les Ordres de 19 d'octubre de 1981.
536. Ordre de 26 de febrer de 1982, per la qual es declaren computables dins el coeficient d'inversió
obligatòria en crèdits de regulació especial de les Caixes d'Estalvis amb seu social a Catalunya els crèdits
destinats a inversions en obres incloses en el Pla d'Obres i Serveis de Catalunya.
537. Ordre d'1 de març de 1982, que aprova les bases per a la concessió d'ajuts econòmics a activitats
teatrals de caràcter professional i independent per a l'any 1982.
538. Ordre de 12 de març de 1982, sobre esmena dels Reglaments de Règim Interior de les Cambres Oficials
de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.
539. Ordre de 22 de març de 1982, per la qual es regula el procediment i criteris per a l'atorgament d'ajudes
a entitats que sense finalitat de lucre desenvolupin activitats d'educació permanent d'adults.
540. Ordre de 30 de març de 1982, per la qual s'obre la convocatòria per a l'atorgament de noves
subvencions a Centres Docents Privats d'E.G.B. i es fixen els mòduls de subvenció.
541. Ordre de 28 d'abril de 1982, per la qual es convoquen subvencions per a la gratuïtat de l'Educació
Especial a Catalunya durant l'any 1982, i es fixen els mòduls corresponents.
542. Ordre de 24 de maig de 1982, aprovant la convocatòria de les ajudes de la Direcció General de Serveis
Socials, a favor dels disminuïts físics, psíquics i sensorials, i establint els límits d'ingressos i quanties
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d'aquestes ajudes per a l'exercici de 1982.
543. Ordre de 24 de maig de 1982, aprovant la convocatòria per a la concessió d'ajudes individualitzades no
periòdiques, a persones que es troben en circumstàncies de greu necessitat per malaltia, carències familiars i
marginació social.
544. Ordre de 24 de maig de 1982, establint el programa de convocatòria d'ajudes per a l'adquisició,
construcció, ampliació, reforma i equipament de Centres dedicats a infància i adolescència amb problemes
sòcio-familiars; a la vellesa i a les persones marginades.
545. Ordre de 24 de maig de 1982, establint el programa de convocatòria d'ajudes per al manteniment de
centres i serveis dedicats a l'atenció de la vellesa, grups marginats i infància i adolescència en situacions
carencials.
546. Ordre de 24 de maig de 1982, sobre convocatòria per a la concessió d'ajudes per al manteniment de
Serveis Socials de Base.
547. Ordre d'1 de juny de 1982, per la qual es convoca concurs públic per a l'edició del llibre Pinotxo.
548. Ordre d'1 de juny de 1982, per la qual es convoquen cursos d'especialització en Educació Pre-escolar,
modalitat d'ensenyament presencial.
549. Ordre d'1 de juny de 1982, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça de tot el territori de
Catalunya i les vedes especials que s'estableixen per a la campanya 1982-1983 a diferents zones.
550. Ordre de 10 de juny de 1982, que declara computable dins del coeficient d'inversió obligatòria en fons
públics de les Caixes d'Estalvis Catalanes l'emissió d'obligacions proposada pel Port Autònom de Barcelona.
551. Ordre d'11 de juny de 1982, sobre el calendari escolar per al curs 1982-83.
552. Ordre d'11 de juny de 1982, sobre treballs de desplegament del Mapa Sanitari de Catalunya.
553. Ordre de 25 de juny de 1982, per la qual es convoquen ajudes als Ajuntaments de Catalunya per a la
realització d'obres de seguretat i prevenció d'accidents als Centres Pre-escolars i Col·legis Públics.
554. Ordre de 25 de juny de 1982, per la qual es convoquen subvencions per a la construcció, la modificació
i l'equipament de Centres privats d'Educació Especial o de Centres ordinaris que acullin alumnes deficients en
règim d'integració individual a Catalunya.
555. Ordre d'1 de juliol de 1982, de convocatòria per a l'adjudicació de places escolars subvencionades per a
alumnes externs, al Centre d'Ensenyaments Integrats de Tarragona, per al curs 1982-1983.
556. Ordre de 5 de juliol de 1982, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables en les vendes de les
fotografies sol·licitades voluntàriament al Negociat d'Edició Cartogràfica i Publicacions, de la Direcció General de
Política Territorial.
557. Ordre de 6 de juliol de 1982, autoritzant a la Direcció General de Transports la formalització de les
actuacions adreçades a la distribució i venda de l'"Indicador d'horaris d'autobusos interurbans i suburbans a
Catalunya", i fixant-ne el preu de venda al públic en la quantitat de dues-centes pessetes per exemplar.
558. Ordre de 9 de juliol de 1982, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds d'inscripció
d'apartaments i establiments similars de caràcter turístic al Registre d'Empreses i Activitats Turístiques de
Catalunya.
559. Ordre de 30 de juliol de 1982, aprovant les normes de sol·licitud i concessió de subvencions a
Ajuntaments per a immobles destinats a activitats juvenils, que regiran durant l'exercici de 1982.
560. Ordre de 30 de juliol de 1982, per la qual la Generalitat patrocina accions contingudes en el Programa
d'Activitats d'Assistència Tècnica al Comerç Interior, presentat pel Consell de Cambres de Comerç, Indústria i
Navegació de Catalunya.
561. Ordre de 31 de juliol de 1982, per la qual s'estableix i s'organitza l'execució del Programa d'Exàmens de
Salut Escolar 1982-1983.
562. Ordre de 9 d'agost de 1982, per la qual es convoca concurs per a l'elaboració dels textos escrits
corresponents a un curs de català per a no-catalanoparlants, destinat al Departament de Cultura.
563. Ordre de 12 d'agost de 1982, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de suport genèric a la
producció editorial en llengua catalana per a l'any 1982.
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564. Ordre de 31 d'agost de 1982, per la qual s'aprova el programa d'ajuda a la renovació pedagògica a
l'ensenyament primari.
565. Ordre d'1 de setembre de 1982, per la qual es convoquen cursos per a la formació de professors
especialitzats en pedagogia terapèutica.
566. Ordre d'1 de setembre de 1982, per la qual es convoquen cursos per a la formació de professors
especialitzats en pertorbacions del llenguatge i l'audició.
567. Ordre de 6 de setembre de 1982, sobre dotacions i endegament del Pla d'Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.
568. Ordre de 8 de setembre de 1982, sobre ajuts per a empreses familiars agràries de caràcter pilot.
569. Ordre de 13 de setembre de 1982, per la qual s'aproven les bases que regiran les subvencions a
biblioteques per a l'any 1982.
570. Ordre de 15 de setembre de 1982, per la qual s'aproven les bases que regiran la primera edició del
concurs públic "Cançó 83", es crea el Comitè d'Organització i se'n nomenen els membres.
571. Ordre de 21 de setembre de 1982, que convoca concurs públic per a la concessió d'ajuts per a la
promoció de les Arts Plàstiques i la investigació de les noves formes expressives per a l'any 1982.
572. Ordre de 23 de setembre de 1982, per la qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a
la concessió de subvencions a la inversió per a la potenciació i el desenvolupament d'ofertes turístiques
especialitzades (turisme nàutic, de neu, rural i de cases de pagès, cultural, esportiu i recreatiu).
573. Ordre de 23 de setembre de 1982, per la qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per la
concessió de subvencions a la potenciació de les estructures de l'oferta turística a través de l'agrupació
d'empreses del sector.
574. Ordre de 7 d'octubre de 1982, per la qual es despleguen les instruccions necessàries per a la
participació dels treballadors en les eleccions legislatives del 28 d'octubre de 1982.
575. Ordre de 7 d'octubre de 1982, per la qual es fixa el calendari de festes de caràcter retribuït i no
recuperable, durant l'any 1983.
576. Ordre de 13 d'octubre de 1982, sobre determinació de la temporada hàbil per a la collita de la tòfona
negra d'hivern en la campanya 1982-1983.
577. Ordre de 19 d'octubre de 1982, per la qual es determina l'àmbit territorial d'aplicació del Decret
281/1982, de 2 d'agost, sobre establiment de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges.
578. Ordre de 28 d'octubre de 1982, per la qual s'estableix un programa d'inversions públiques per contribuir
a les despeses d'equipament destinats a la infància i la joventut.
579. Ordre de 29 d'octubre de 1982, per la qual es convoca concurs per a l'atorgament de beques de
perfeccionament musical.
580. Ordre de 16 de novembre de 1982, fixant el calendari laboral de festes de caràcter local per a l'any
1983 a l'àmbit de la província de Barcelona.
581. Ordre de 16 de novembre de 1982, fixant el calendari laboral de festes de caràcter local per a l'any
1983 a l'àmbit de la província de Girona.
582. Ordre de 16 de novembre de 1982, fixant el calendari laboral de festes de caràcter local per a l'any
1983 a l'àmbit de la província de Lleida.
583. Ordre de 16 de novembre de 1982, fixant el calendari laboral de festes de caràcter local per a l'any
1983 a l'àmbit de la província de Tarragona.
584. Ordre de 16 de novembre de 1982, per la qual s'ofereixen ajuts per al foment del sindicalisme agrari.
585. Ordre de 17 de novembre de 1982, sobre operacions de tancament comptable de l'exercici de 1982, el
període d'ampliació i la tramitació de ròssecs en la Comptabilitat de la Despesa Pública de la Generalitat de
Catalunya.
586. Ordre de 24 de novembre de 1982, creant un Programa d'estudi pilot sobre la prevalença del goll
endèmic a Catalunya.
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587. Ordre de 25 de novembre de 1982, per la qual es convoca concurs per establir convenis de col·laboració
amb biblioteques científiques per completar fons bibliogràfics i de documentació i per agilitzar-ne la consulta
(CIRIT)
588. Ordre de 29 de novembre de 1982, de convocatòria d'un Curs de Diplomats en Sanitat a l'Institut
d'Estudis de la Salut.
589. Ordre de 2 de desembre de 1982, per la qual s'aprova la taula de coeficients específics de contaminació
per a l'estimació a capmàs de les quantitats vessades als medis naturals.
590. Ordre de 3 de desembre de 1982, per la qual es declaren computables en el coeficient d'inversió
obligatòria en crèdits de regulació especial de les Caixes d'Estalvi amb seu social a Catalunya els crèdits
concedits a empreses de zones inundades.
591. Ordre de 6 de desembre de 1982, sobre subvencions a empreses periodístiques per consum de paper de
producció espanyola.
592. Ordre de 6 de desembre de 1982, sobre subvencions a empreses periodístiques per exemplar difós.
593. Ordre de 6 de desembre de 1982, sobre subvencions per a la reestructuració d'empreses periodístiques.
594. Ordre de 13 de desembre de 1982, per la qual s'estableixen ajuts a fons perdut per a la reposició de
mobiliari i aixovar, així com el pagament d'allotjaments en favor dels ocupants dels habitatges afectats per les
recents inundacions.
595. Ordre de 15 de desembre de 1982, sobre premis per fomentar l'esperit científic entre la joventut.
596. Ordre de 17 de desembre de 1982, per la qual es prorroga per al curs 1982-1983 la vigència de l'Ordre
de 25 de novembre de 1981, de creació de les Comissions Territorials d'Ajuda a l'Estudiant.
597. Ordre de 23 de desembre de 1982, per la qual s'incrementen les retribucions dels professors de Religió i
Moral Catòliques.
598. Ordre de 24 de desembre de 1982, determinant el percentatge que correspon als Ajuntaments sobre la
recaptació de la taxa sobre els jocs de sort, envit i atzar, corresponent als exercicis anteriors al del 1982.
599. Ordre de 29 de desembre de 1982, per la qual s'estableixen diferents línies d'ajut econòmic per a les
explotacions familiars agràries afectades pels aiguats i inundacions dels dies 7 i 8 de novembre de 1982.
600. Ordre de 10 de gener de 1983, per la qual s'aproven les normes de sol·licitud i concessió de
subvencions a Ajuntaments per a immobles destinats a activitats juvenils, que regiran durant l'exercici de
1983.
601. Ordre de 10 de gener de 1983, per la qual es prorroguen les subvencions a la gratuïtat a centres
d'Educació Especial i es mantenen els mòduls per a l'exercici de 1983, als centres que n'han estat beneficiaris
durant l'any anterior.
602. Ordre de 18 de gener de 1983, sobre mesures complementàries de la Campanya contra el barrinador de
la fusta (Zeuzera pyrina).
603. Ordre de 19 de gener de 1983, sobre dotació i posada en marxa del Pla Experimental de Promoció de
l'Ocupació Juvenil de la Generalitat de Catalunya.
604. Ordre de 19 de gener de 1983, aprovant les accions a l'àmbit escolar del programa d'Informació sobre
el Tabaquisme.
605. Ordre de 26 de gener de 1983, per la qual s'ofereixen ajuts per a l'assegurança contra la pesta porcina
africana.
606. Ordre de 28 de gener de 1983, per la qual s'estableix un programa d'homologació d'equips
psicopedagògics.
607. Ordre de 31 de gener de 1983, per la qual es convoca un curs per a la formació de professors
especialitzats en Pertorbacions del Llenguatge i l'Audició.
608. Ordre de 2 de febrer de 1983, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de suport genèric a la
producció editorial en llengua catalana per a l'any 1983.
609. Ordre de 3 de febrer de 1983, per la qual s'aprova el pla d'actuació de les orientacions i programes del
Cicle Mitjà a les escoles de Catalunya i per impulsar la formació permanent del professorat d'aquest cicle
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educatiu.
610. Ordre de 14 de febrer de 1983, de convocatòria per a l'adjudicació de places escolars subvencionades
per a alumnes (nois i noies), al centre d'ensenyaments integrats de Tarragona, per al curs 1983-84.
611. Ordre de 14 de febrer de 1983, per la qual es declara el Garraf comarca pilot, a efectes d'implantació
dels criteris d'actuació en el camp de l'Educació Especial establerts en la circular de la Secretaria General
Tècnica, de 4 de setembre de 1981.
612. Ordre de 17 de febrer de 1983, per la qual s'homologa amb caràcter provisional i experimental, l'àrea
tècnico-pràctica dels ensenyaments de Formació Professional de primer grau de la branca Moda i Confecció, en
les seves professions i especialitats.
613. Ordre de 23 de febrer de 1983, per la qual es declara computable dins del coeficient d'inversió
obligatòria en fons públics de les Caixes d'Estalvis amb seu social a Catalunya l'emissió d'obligacions proposada
per "Enseñanza y Formación, S.A.-Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas" (ESADE).
614. Ordre de 3 de març de 1983, de convocatòria dels "II Premis de Literatura Catalana" de la Generalitat
de Catalunya.
615. Ordre de 7 de març de 1983, sobre cursos de formació per a dones de pagès.
616. Ordre de 8 de març de 1983, per la qual s'aproven les bases del concurs per a l'atorgament d'ajuts per
a la realització de pràctiques al Centre de Conservació i Restauració de Béns Culturals Mobles.
617. Ordre de 14 de març de 1983, que aprova l'addenda a les bases per a la concessió de suport genèric a
la producció editorial en llengua catalana per l'any 1983.
618. Ordre de 28 de març de 1983, per la qual s'oferten ajuts per a l'assegurança integral de cereals d'hivern
de secà, a la campanya 82, i combinats de pedra i gelada de poma de taula, a la campanya 83.
619. Ordre de 30 de març de 1983, per la qual s'estableix un programa sanitari per a les comarques de la
Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta.
620. Ordre de 7 d'abril de 1983, sobre mesures provisionals per al nomenament de Directors en els centres
docents públics de Pre-escolar, col·legis i instituts de Batxillerat i de Formació Professional de Catalunya.
621. Ordre de 13 d'abril de 1983, per la qual s'actualitzen les tarifes aplicables en les vendes dels productes
fotogràfics sol·licitats voluntàriament al Servei de Producció Cartogràfica de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
622. Ordre de 28 d'abril de 1983, per la qual es despleguen les instruccions necessàries per a la participació
dels treballadors en les eleccions locals i les parcials per cobrir un escó de Senador en representació de la
província de Barcelona, del diumenge dia 8 de maig de 1983.
623. Ordre de 2 de maig de 1983, per la qual es prorroga l'habilitació establerta amb carácter provisional per
l'article 8.3 de l'Ordre de 14 de setembre de 1978, per a l'ensenyament del català a l'E.G.B. i Educació Preescolar.
624. Ordre de 12 de maig de 1983, per la qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a la inversió per a la potenciació i el desenvolupament d'ofertes turístiques
especialitzades (turisme nàutic, de neu, rural i de cases de pagès, cultural, esportiu i recreatiu).
625. Ordre de 12 de maig de 1983, per la qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a la potenciació de les estructures de l'oferta turística a través de l'agrupació
d'empreses del sector.
626. Ordre de 27 de maig de 1983, per la qual s'aprova la 1a. Fase del Pla d'Obres i Millores Territorials de la
Zona d'Ordenació d'Explotacions del Pallars.
627. Ordre d'1 de juny de 1983, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça a tot el territori de Catalunya
i les vedes especials que s'estableixen per a la campanya 1983-1984 a diferents zones.
628. Ordre d'1 de juny de 1983, per la qual s'estableix el calendari escolar per al curs 1983-84.
629. Ordre de 10 de juny de 1983, per la qual s'estableix la composició del Comitè Directiu del Programa de
Control i Prevenció de Malalties Cròniques.
630. Ordre de 13 de juny de 1983, per la qual s'aprova la realització de diversos cursos d'Extensió
Universitària a efectuar en col·laboració amb els Ajuntaments i entitats cíviques i culturals sense finalitat de
lucre.
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631. Ordre de 17 de juny de 1983, per la qual es regula provisionalment el nomenament d'interins i la
contractació administrativa de Professors d'E.G.B. per a centres públics.
632. Ordre de 27 de juny de 1983, per la qual es regulen les convocatòries de cursos d'especialització de
professors en diferents àrees o nivells d'ensenyament.
633. Ordre de 5 de juliol de 1983, per la qual es creen amb caràcter experimental, en règim d'ensenyaments
especialitzats, les especialitats d'Assistència Geriàtrica, Assistència Psiquiàtrica i Dietètica de la branca Sanitària
de segon grau de Formació Professional, i es possibilita el canvi de règim d'altres especialitats.
634. Ordre de 12 de juliol de 1983, per la qual es declara computable, dins del coeficient d'inversió
obligatòria en crèdits de regulació especial de la Caixa d'Estalvis de Manresa, el que l'esmentada Caixa es
proposa concedir per a la compra del Centre-residència Comarcal de Deficients Psíquics Profunds, als Prats de
Rei.
635. Ordre de 15 de juliol de 1983, per la qual es convoca un curs de Diplomats en Sanitat a l'Institut
d'Estudis de la Salut.
636. Ordre de 19 de juliol de 1983, per la qual es declaren computables, dins del coeficient d'inversió
obligatòria en crèdits de regulació especial de les Caixes d'Estalvis amb seu social a Catalunya, els crèdits que
aquestes concedeixin a l'Hospital General de Granollers per a la construcció d'un centre d'ancians i d'un pavelló
de serveis generals clínics.
637. Ordre de 29 de juliol de 1983, per la qual s'aprova el programa bàsic de parla aranesa a les escoles
d'Educació General Bàsica compreses en l'àmbit territorial de la Vall d'Aran.
638. Ordre de 4 d'agost de 1983, sobre elevació de les tarifes complementàries per a l'utilització d'aire
condicionat en els serveis públics regulars i discrecionals de transports de viatgers per carretera dependents de
la Generalitat de Catalunya.
639. Ordre de 25 d'agost de 1983, per la qual es fixen els criteris prioritaris dels programes d'investigació i
experimentació educatives i es convoca concurs públic per a la selecció de programes i la seva adjudicació als
centres docents.
640. Ordre d'1 de setembre de 1983, per la qual es reestructura amb caràcter experimental l'actual
programació dels cursos de llengua del Reciclatge del Català.
641. Ordre de 7 de setembre de 1983, de creació del Programa Sectorial d'Atenció al Malalt Crònic.
642. Ordre de 22 de setembre de 1983, per la qual es prohibeix la caça en els terrenys afectats per incendis
forestals.
643. Ordre de 22 de setembre de 1983, per la qual s'estableix el calendari de festes de caràcter retribuït i no
recuperable per al 1984.
644. Ordre de 30 de setembre de 1983, per la qual s'ofereixen per al curs 1983-84 subvencions de gratuïtat
al primer grau i de sosteniment al segon grau per a establiments privats de Formació Professional.
645. Ordre de 30 de setembre de 1983, per la qual es prorroguen les subvencions a la gratuïtat o ajut al
preu als centres docents privats d'Educació General Bàsica per al curs 1983-84, i se'n regula el seu règim.
646. Ordre de 30 de setembre de 1983, per la qual s'aproven les bases que regiran el Premi "Artur Martorell"
corresponent a l'any 1983, per a obres sobre l'educació en el lleure infantil i juvenil.
647. Ordre de 30 de setembre de 1983, per la qual s'ofereixen per al curs 1983-84 subvencions de gratuïtat
al primer grau i de sosteniment al segon grau per a establiments privats de Formació Professional.
648. Ordre de 30 de setembre de 1983, per la qual s'aproven les Bases que regiran el Premi "Joventut"
corresponent a l'any 1983.
649. Ordre de 30 de setembre de 1983, per la qual s'aproven les Bases que regiran, durant l'exercici de
1983, la sol·licitud i concessió de beques per a l'elaboració de tesis sobre la joventut.
650. Ordre d'1 d'octubre de 1983, per la qual es reorganitza provisionalment la Junta de Patronat del
Conservatori Superior de Música del Liceu, de Barcelona.
651. Ordre de 5 d'octubre de 1983, per la qual s'amplia als cursos 1983-84 i 1984-85 la possibilitat de
cursar per correspondència les matèries de Llengua I,Llengua II i Coneixement de Catalunya, dels cursos de
Reciclatge de Català.
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652. Ordre d'11 d'octubre de 1983, per la qual s'amplia el nombre de premis de Cinematografia de la
Generalitat de Catalunya per a l'any 1983.
653. Ordre de 17 d'octubre de 1983, per la qual es dicten instruccions per a la commemoració als centres
docents de Catalunya del XXXV Aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.
654. Ordre de 21 d'octubre de 1983, per la qual es fixa el calendari laboral de festes de caràcter local per a
1984 en l'àmbit de la província de Barcelona.
655. Ordre de 21 d'octubre de 1983, per la qual es fixa el calendari laboral de festes de caràcter local per a
1984 en l'àmbit de la província de Girona.
656. Ordre de 21 d'octubre de 1983, per la qual es fixa el calendari laboral de festes de caràcter local per a
1984 en l'àmbit de la província de Lleida.
657. Ordre de 21 d'octubre de 1983, per la qual es fixa el calendari laboral de festes de caràcter local per a
1984 en l'àmbit de la província de Tarragona.
658. Ordre de 27 d'octubre de 1983, per la qual es determina la temporada hàbil per a la collita de la tòfona
negra d'hivern en la campanya 1983-84.
659. Ordre de 27 d'octubre de 1983, per la qual s'assenyalen els criteris per poder concórrer a la formació
del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya, any 1984.
660. Ordre de 28 d'octubre de 1983, per la qual es convoca concurs públic per subvencionar la producció
cinematogràfica.
661. Ordre de 28 d'octubre de 1983, per la qual es declaren computables, a efectes de cobertura del
coeficient d'inversió obligatòria de les Caixes Rurals amb seu social a Catalunya, determinats Deutes de la
Generalitat de Catalunya.
662. Ordre de 28 d'octubre de 1983, per la qual es regula la distribució de la dotació de 94.195.000 pessetes
especificada en el Decret 456/1983, de 27 d'octubre, entre les persones que participen en el programa
d'informació i assessorament de la població treballadora.
663. Ordre de 7 de novembre de 1983, per la qual s'autoritza el professament de diversos cursos de
Formació del professorat dels centres públics de Formació Professional, en matèria d'informàtica educativa.
664. Ordre de 9 de novembre de 1983, de desplegament del Decret 476/1983, de 8 de novembre, pel qual
es garanteix la prestació dels serveis públics essencials als centres i establiments sanitaris, assistencials i
dependències administratives de la Seguretat Social transferits a la Generalitat de Catalunya.
665. Ordre de 17 de novembre de 1983, per la qual s'obre la convocatòria per a la integració a la xarxa de
centres docents públics de determinats centres docents privats de Pre-escolar i Educació General Bàsica de
Catalunya.
666. Ordre de 21 de novembre de 1983, per la qual es patrocinen les accions contingudes en el Programa
d'Activitats de Formació i Assistència Tècnica al Comerç Interior, presentat pel Consell de Cambres de Comerç,
Indústria i Navegació de Catalunya.
667. Ordre de 21 de novembre de 1983, per la qual s'estableix el marc general de les experiències pilot de
formació permanent dels professors d'Educació General Bàsica en actiu.
668. Ordre de 21 de novembre de 1983, sobre dotació i posada en marxa del IV Pla d'Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.
669. Ordre de 23 de novembre de 1983, per la qual s'aproven les normes de sol·licitud i concessió de
subvencions a Ajuntaments per a immobles destinats a activitats juvenils, que regiran durant l'exercici de
1984.
670. Ordre de 28 de novembre de 1983, per la qual els Centres d'Assistència Primària "Canteres", de
Barcelona, i "la Mina", de Sant Adrià de Besòs, ordenaran els seus serveis com a institucions sanitàries obertes
jerarquitzades.
671. Ordre de 30 de novembre de 1983, sobre operacions de tancament comptable de l'exercici de 1983.
672. Ordre de 2 de desembre de 1983, per la qual s'aprova el Pla d'Obres i Millores Territorials de la
Concentració Parcel·lària de la Zona Alta del riu Mogent.
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673. Ordre de 5 de desembre de 1983, per la qual es declara computable, dins el coeficient d'inversió
obligatòria en fons públics de les Caixes d'Estalvi amb seu social a Catalunya, l'emissió del Deute públic de
l'Institut Català del Sòl de desembre de 1983.
674. Ordre de 6 de desembre de 1983, sobre establiment de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges.
675. Ordre de 9 de desembre de 1983, sobre atorgaments d'ajuts individuals de desplaçament a alumnes de
Formació Professional de primer grau.
676. Ordre de 12 de desembre de 1983, per la qual s'aproven les normes de sol·licitud i concessió de
subvencions per a obres i equipament destinats a activitats juvenils, que regiran durant l'exercici de 1984.
677. Ordre de 20 de desembre de 1983, per la qual s'aprova el Pla de presentació i complementació del
"Disseny Curricular per a l'elaboració de programes de desenvolupament individual" per a alumnes amb
necessitats educatives especials.
678. Ordre de 23 de desembre de 1983, sobre adopció de mesures per pal·liar els danys a la zona declarada
catastròfica amb motiu de les inundacions de novembre de 1983.
679. Ordre de 27 de desembre de 1983, per la qual s'aproven amb caràcter experimental els programes de
Llengua Catalana que hauran de regir en la formació permanent d'adults en el nivell d'E.G.B.
680. Ordre de 29 de desembre de 1983, sobre determinació dels àmbits d'aplicació del Decret 281/1982, de
2 d'agost, sobre l'establiment de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges.
681. Ordre de 30 de desembre de 1983, per la qual s'estableix un nou codi d'identificació territorial en tots
els documents comptables que lliurin els centres directrius dels diversos Departaments i les seves entitats
autònomes relatius als Capítols VI i VII del Pressupost per al 1984 i, transitòriament, del Pressupost per al
1983 prorrogat.
682. Ordre de 2 de gener de 1984, per la qual es desplega l'autorització continguda en la Disposició Final
Primera del Decret 547/1983, de 27 de desembre, a fi de concretar el règim d'aplicació de la pròrroga del
Pressupost de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes en l'exercici de 1984.
683. Ordre de 3 de gener de 1984, per la qual es regulen les bestretes de consignació, a fi d'atendre la
pròrroga del Pressupost de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes en l'exercici de 1984.
684. Ordre de 9 de gener de 1984, sobre assignació de competència en matèria de millora de l'habitatge
rural.
685. Ordre de 10 de gener de 1984, sobre dotació i posada en marxa del II Pla d'Ocupació Juvenil de la
Generalitat de Catalunya.
686. Ordre de 10 de gener de 1984, per la qual es prorroguen les subvencions a la gratuïtat de l'Educació
Especial i es mantenen els mòduls per a l'exercici de 1984 als Centres que n'han estat beneficiaris durant l'any
1983.
687. Ordre de 13 de gener de 1984, per la qual es convoca concurs per a l'atorgament de premis destinats a
fomentar l'esperit científic entre la joventut (CIRIT).
688. Ordre de 23 de gener de 1984, sobre accions de millora rural en zones periurbanes.
689. Ordre de 30 de gener de 1984, per la qual es fa pública la llista de centres que participaran en el
desenvolupament del Pla Experimental d'Introducció del Llenguatge Logo a les escoles i se'n crea la Comissió
de seguiment.
690. Ordre d'1 de febrer de 1984, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de suport genèric a la
producció editorial en llengua catalana per a l'any 1984.
691. Ordre d'1 de febrer de 1984, per la qual s'aproven les bases que regiran el suport genèric a la
producció editorial en aranès per a 1984.
692. Ordre de 2 de febrer de 1984, per la qual es convoquen els III Premis de Literatura Catalana de la
Generalitat de Catalunya.
693. Ordre de 8 de febrer de 1984, per la qual es declaren computables dins el coeficient d'inversió
obligatòria en crèdits de regulació especial de les Caixes d'Estalvi amb seu social a Catalunya els crèdits que es
concedeixin a les indústries de les zones afectades pels aiguats de novembre de 1983.
694. Ordre de 14 de febrer de 1984, per la qual s'aprova el Pla d'Obres i Millores Territorials 2a. Part de la
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Zona d'Ordenació d'Explotacions de la Segarra a Barcelona.
695. Ordre de 29 de febrer de 1984, per la qual es prorroga per al curs 1983-84 la vigència de l'Ordre de 25
de novembre de 1981, de creació de les Comissions Territorials d'Ajuda a l'Estudiant.
696. Ordre de 29 de febrer de 1984, per la qual s'estableix el procediment per sol·licitar ajuts per tal
d'organitzar reunions i congressos científics i humanístics.
697. Ordre d'1 de març de 1984, de convocatòria per a l'adjudicació de places escolars subvencionades per a
alumnes (nois i noies) al Centre d'Ensenyaments Integrats de Tarragona, per al curs 1984-85.
698. Ordre de 9 de març de 1984, per la qual es fixa el calendari per a l'adequació dels Estatuts Socials de
les cooperatives de Catalunya a la Llei 4/1983, de 9 de març.
699. Ordre de 23 de març de 1984, per la qual s'estableixen els conceptes sobre ingressos i despeses de les
institucions sense ànim de lucre que accedeixin a la sol·licitud de subvencions per al desplegament d'activitats
destinades a l'orientació i defensa del consumidor i de l'usuari.
700. Ordre de 29 de març de 1984, per la qual es faculta el Director General d'Administració Local per
establir convenis amb Col·legis Professionals Tècnics,així com les normes per al seu desenvolupament.
701. Ordre de 2 d'abril de 1984, per la qual es declaren computables, dins el coeficient d'inversió obligatòria
en préstecs de regulació especial, els crèdits que les Caixes d'Estalvi amb seu social a Catalunya concedeixin a
l'Institut Català del Sòl i a les Corporacions locals per l'adquisició i urbanització de sòl residencial destinat a
habitatges de protecció oficial.
702. Ordre de 2 d'abril de 1984, per la qual s'aproven les bases del concurs per a la realització de pràctiques
al Centre de Conservació i Restauració de Béns Culturals Mobles.
703. Ordre de 3 d'abril de 1984, per la qual es despleguen les instruccions necessàries per a la participació
dels treballadors en les eleccions al Parlament de Catalunya, convocades pel Decret 45/1984, de 5 de març, de
la Presidència de la Generalitat, per al diumenge dia 29 d'abril de 1984.
704. Ordre de 17 d'abril de 1984, sobre dotació i posada en marxa del Pla de Treball i Formació, de la
Generalitat de Catalunya.
705. Ordre de 24 d'abril de 1984, per la qual es declara computable dins el coeficient d'inversió obligatòria
en crèdits de regulació especial fins al 43 per cent dels crèdits que, complint determinats requisits, concedeixin
durant l'any 1984 per a l'adquisició d'habitatges no acollits a protecció oficial.
706. Ordre de 3 de maig de 1984, per la qual s'estableix el calendari escolar per al curs 1984-85.
707. Ordre de 10 de maig de 1984, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça a tot el territori de
Catalunya i les vedes especials que s'estableixen per a la campanya 1984-1985 a diferents zones.
708. Ordre d'11 de maig de 1984, per la qual es declaren computables dins del coeficient de préstec de
regulació especial de les Caixes d'Estalvi que operen a Catalunya els crèdits o préstecs que es concedeixin a
les entitats hospitalàries radicades a Catalunya.
709. Ordre de 17 de maig de 1984, de creació del Programa Pilot d'Assistència Primària "Ciutat Badia".
710. Ordre de 15 de juliol de 1984, per la qual es convoca un Curs de Diplomats en Sanitat a Barcelona i un
altre a Lleida, organitzats per l'Institut d'Estudis de la Salut.
711. Ordre de 31 de juliol de 1984, sobre establiment de tarifes màximes d'aplicació en els serveis
discrecionals de transport de viatgers realitzats amb vehicles amb capacitat fins a nou places inclosa la del
conductor.
712. Ordre de 28 d'agost de 1984, per la qual s'ofereixen les subvencions destinades a les Guarderies
Laborals Infantils.
713. Ordre de 27 de setembre de 1984, per la qual s'estableix el calendari de festes oficials per al 1985.
714. Ordre de 9 d'octubre de 1984, sobre determinades operacions comptables de l'exercici de 1984.
715. Ordre de 9 d'octubre de 1984, sobre l'aprovació del Reglament per a l'explotació del Túnel del Cadí i els
seus accessos.
716. Ordre de 18 d'octubre de 1984, per la qual es determina la temporada hàbil i es regula la collita de la
tòfona negra d'hivern en la campanya 1984-85.
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717. Ordre de 23 d'octubre de 1984, per la qual s'aprova el Pla d'Obres i Millores Territorials, 2a. Fase de la
zona d'ordenació d'explotacions de la comarca del Priorat-Falset.
718. Ordre de 26 d'octubre de 1984, per la qual s'estableix el procediment per a la concessió de les
subvencions a estacions d'esquí i turisme de neu creades pel Decret 301/1984, de 4 d'octubre.
719. Ordre de 6 de novembre de 1984, per la qual es fixa el calendari laboral de festes de caràcter local per
a 1985 en l'àmbit de la província de Barcelona.
720. Ordre de 6 de novembre de 1984, per la qual es fixa el calendari laboral de festes de caràcter local per
a 1985 en l'àmbit de la província de Girona.
721. Ordre de 6 de novembre de 1984, per la qual es fixa el calendari laboral de festes de caràcter local per
a 1985 en l'àmbit de la província de Lleida.
722. Ordre de 6 de novembre de 1984, per la qual es fixa el calendari laboral de festes de caràcter local per
a 1985 en l'àmbit de la província de Tarragona.
723. Ordre de 15 de novembre de 1984, de convocatòria per a la concessió de subvencions als Ajuntaments
d'alta muntanya, destinades a sufragar les despeses per neteja i reparació de les vies de comunicació que
quedin afectades per les nevades.
724. Ordre de 26 de novembre de 1984, per la qual es convoquen els premis CIRIT per fomentar l'esperit
científic entre la joventut.
725. Ordre de 4 de desembre de 1984, per la qual s'estableixen el procediment i criteris d'atorgament d'ajuts
per al subministrament d'aigua als municipis de diverses comarques deficitàries.
726. Ordre d'11 de desembre de 1984, per la qual es prorroga el termini de vigència de les Ordres que
determinen l'àmbit d'aplicació del Decret 281/1982, de 2 d'agost, sobre subvencions per a la rehabilitació
d'habitatges.
727. Ordre de 13 de desembre de 1984, per la qual es declara computable, dins el coeficient d'inversió
obligatòria en crèdits de regulació especial, fins al 43 per cent dels crèdits que les Caixes d'Estalvis que operen
a Catalunya concedeixin per a l'adquisició, pels seus ocupants, dels habitatges llogats per empreses en virtut
de relació laboral.
728. Ordre de 22 de desembre de 1984, per la qual es dicten les mesures comptables de tancament de
l'exercici pressupostari.
729. Ordre de 24 de desembre de 1984, per la qual es desenvolupa el Decret 325/1984, de 8 de novembre,
sobre l'aprenentatge i el treball en pràctiques, pel que fa a les subvencions a Institucions i Entitats sense ànim
de lucre que col·laborin a les finalitats del Decret.
730. Ordre de 24 de desembre de 1984, per la qual es desplega el Decret 325/1984, de 8 de novembre,
sobre l'aprenentatge i el treball en pràctiques, pel que fa a les subvencions a les empreses.
731. Ordre de 28 de desembre de 1984, per la qual s'aprova el Pla d'Obres i Millores Territorials, 2 part, de la
Zona d'Ordenació d'Explotacions de la comarca de la Segarra, de la província de Lleida.
732. Ordre de 8 de gener de 1985, que convoca els Premis Gaziel de Periodisme de la Generalitat de
Catalunya.
733. Ordre de 9 de gener de 1985, per la qual s'autoritza la realització d'un pla de formació del professorat
en actiu d'anglès i de francès, d'ensenyament no universitari, elaborat per la Comissió de Llengües Estrangeres
del Departament d'ensenyament.
734. Ordre de 9 de gener de 1985, per la qual s'estableix el procediment per sol·licitar ajuts per tal
d'organitzar reunions i congressos científics i humanístics.
735. Ordre de 10 de gener de 1985, per la qual es fixa definitivament el mòdul de subvenció al 100 per 100
durant 1984 per a les unitats d'Educació Especial.
736. Ordre de 10 de gener de 1985, per la qual es prorroguen les subvencions a la gratuïtat de l'Educació
Especial.
737. Ordre de 14 de gener de 1985, per la qual s'aproven les bases que regiran el Premi Artur Martorell
corresponent a l'any 1985 per a obres sobre l'educació en el lleure infantil i juvenil.
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738. Ordre de 14 de gener de 1985, per la qual s'aproven les bases que regiran el Premi Joventut
corresponent a l'any 1985.
739. Ordre de 15 de gener de 1985, per la qual es convoca concurs per a la concessió de subvencions per
sufragar les despeses d'un programa de sortides culturals adreçat a escoles públiques d'acció especial.
740. Ordre de 15 de gener de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
a associacions i entitats sense finalitat de lucre per a l'adaptació, l'arranjament o l'adquisició de locals o
equipaments amb destinació cultural per a l'any 1985.
741. Ordre de 15 de gener de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
als Ajuntaments de Catalunya i institucions que en depenen per a l'adaptació, l'arranjament o l'adquisició de
locals o equipaments amb destinació cultural per a l'any 1985.
742. Ordre de 15 de gener de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
per a les activitats culturals i artístiques dels centres que fomenten la cultura de nacionalitats i regions de
l'estat espanyol, durant l'any 1985.
743. Ordre de 15 de gener de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
per a les activitats de difusió cultural no ordinàries realitzades pels Ajuntaments de Catalunya i pels patronats
municipals que en depenen durant l'any 1985.
744. Ordre de 15 de gener de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de subvencions
a associacions sense finalitat de lucre per a activitats de difusió cultural no ordinàries durant l'any 1985.
745. Ordre de 16 de gener de 1985, per la qual s'aproven les bases que regiran, durant l'exercici de 1985, la
sol·licitud i concessió d'ajuts a l'elaboració de Tesis sobre la joventut.
746. Ordre de 18 de gener de 1985, per la qual s'aproven les bases que regiran el Premi Any Internacional
de la Joventut per a articles periodístics sobre la joventut.
747. Ordre de 23 de gener de 1985, per la qual s'aproven les normes de sol·licitud i concessió de
subvencions a Ajuntaments, per a immobles destinats a activitats juvenils, que regiran durant l'exercici de
1985.
748. Ordre de 25 de gener de 1985, per la qual s'estableix el Programa d'Informatització del Departament
d'Ensenyament.
749. Ordre de 30 de gener de 1985, per la qual s'estableix el procediment per atorgar ajuts per tal de
fomentar la qualitat de vida i el benestar social en zones rurals.
750. Ordre de 30 de gener de 1985, de convocatòria de subvenció per al foment del cooperativisme agrari a
Catalunya.
751. Ordre de 31 de gener de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
a Centres d'estudis locals i comarcals de Catalunya per a edicions de recerques humanístiques per a l'any
1985.
752. Ordre de 31 de gener de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
a entitats privades sense finalitat de lucre per a l'edició d'obres culturals, durant l'any 1985.
753. Ordre de 31 de gener de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
per a edicions culturals realitzades pels Ajuntaments de Catalunya i pels Patronats municipals que en depenen,
durant l'any 1985.
754. Ordre de 31 de gener de 1985, per la qual s'aproven les normes de sol·licitud i concessió de
subvencions per a immobles destinats a activitats juvenils, que regiran durant l'exercici de 1985.
755. Ordre d'1 de febrer de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a
empreses editorials de Catalunya destinades a edicions d'interès cultural, durant l'any 1985.
756. Ordre d'1 de febrer de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
per realitzar accions de promoció del llibre organitzades per professionals del món del llibre de Catalunya
durant l'any 1985.
757. Ordre d'1 de febrer de 1985, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de suport genèric a la
producció editorial en llengua catalana per a l'any 1985.
758. Ordre d'1 de febrer de 1985, per la qual s'aproven les normes de sol·licitud i concessió de subvencions
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per a activitats juvenils durant l'exercici de 1985.
759. Ordre de 4 de febrer de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de subvencions
a Ajuntaments que organitzin activitats específiques d'aprenentatge escolar en l'àrea de Ciències Naturals i
Socials en instal·lacions fixes adequades i/o activitats de formació del professorat d'Ensenyament no
universitari.
760. Ordre de 4 de febrer de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de subvencions
a institucions que, sense finalitat de lucre, organitzin activitats específiques d'aprenentatge escolar en l'àrea de
Ciències Naturals i Socials en instal·lacions fixes adequades i/o activitats de formació del professorat
d'ensenyament no universitari.
761. Ordre de 5 de febrer de 1985, per la qual es convoca concurs per a la concessió de subvencions per a
activitats de promoció del llibre i la lectura, realitzades per entitats privades sense finalitat de lucre durant l'any
1985.
762. Ordre de 5 de febrer de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a
l'edició de revistes culturals publicades a Catalunya durant l'any 1985.
763. Ordre de 5 de febrer de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a
persones físiques, destinades a la realització d'estudis sobre temes d'interès cultural.
764. Ordre de 6 de febrer de 1985, per la qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvenciones a Ajuntaments i altres entitats territorials destinades a activitats de promoció del
turisme.
765. Ordre de 6 de febrer de 1985, per la qual s'estableixen els criteris de distribució i el procediment per a
la concessió de subvencions a Ajuntaments i a d'altres entitats territorials per a la creació de noves oficines
d'informació turística i millora de l'eficàcia i funcionament de les existents.
766. Ordre de 6 de febrer de 1985, per la qual s'estableixen els criteris de distribució i el procediment per a
la concessió de subvencions a institucions sense finalitat de lucre, per a la promoció de borses, mercats i salons
d'especialitat turística.
767. Ordre de 7 de febrer de 1985, d'elevació de tarifes en els serveis públics regulars de transport de
viatgers per carretera, dependents de la Generalitat de Catalunya.
768. Ordre de 7 de febrer de 1985, per la qual es convoca concurs públic per subvencionar la producció
cinematogràfica a Catalunya el 1985.
769. Ordre de 8 de febrer de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques a les
arts plàstiques per al 1985.
770. Ordre de 8 de febrer de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques per a
treballs sobre cultura tradicional i popular per a l'any 1985.
771. Ordre de 8 de febrer de 1985, per la qual es convoquen els IV Premis de Literatura Catalana de la
Generalitat de Catalunya.
772. Ordre de 12 de febrer de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
a arxius públics o privats, integrats o no a la Xarxa d'Arxius Històrics de la Generalitat, per a l'any 1985.
773. Ordre de 15 de febrer de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
a entitats territorials per a activitats teatrals de caràcter professional.
774. Ordre de 15 de febrer de 1985, per la qual es prorroga el termini de presentació de treballs per als
Premis Gaziel de Periodisme de la Generalitat de Catalunya.
775. Ordre de 18 de febrer de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajuts
econòmics a empreses de local per a l'activitat teatral professional programada durant el primer trimestre de
1985.
776. Ordre de 18 de febrer de 1985, sobre regulació de la normativa electoral a aplicar provisionalment al
personal d'Institucions penitenciàries quant a la seva representació al Consell Català Penitenciari.
777. Ordre de 20 de febrer de 1985, de convocatòria de subvencions per a entitats locals.
778. Ordre de 20 de febrer de 1985, per la qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a institucions i llars familiars que, sense ànim de lucre, col·laboren en la reinserció
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social de menors inadaptats.
779. Ordre de 21 de febrer de 1985, per la qual s'estableixen els criteris de distribució i el procediment per a
la concessió de subvencions als Ajuntaments en matèria de defensa del consumidor i de l'usuari.
780. Ordre de 22 de febrer de 1985, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals
relacionades amb la pesca continental a les aigües de Catalunya.
781. Ordre de 25 de febrer de 1985, per la qual s'estableixen normes de regulació de l'esforç de pesca al
litoral gironí.
782. Ordre de 26 de febrer de 1985, de convocatòria per a l'atorgament de subvencions a la gratuïtat de
l'Educació Especial a Catalunya per a l'any 1985.
783. Ordre de 26 de febrer de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de subvencions
a Institucions i centres sense finalitat de lucre que prestin serveis tècnics complementaris en l'Educació
Especial de disminuïts físics, psíquics o sensorials.
784. Ordre de 26 de febrer de 1985, per la qual s'estableixen els criteris de distribució i el procediment per a
la concessió de subvencions a la inversió per a la creació d'allotjaments turístics a les comarques d'interior i
muntanya.
785. Ordre de 4 de març de 1985, de convocatòria per a l'adjudicació de places escolars subvencionades per
a alumnes (nois i noies) al Centre d'ensenyaments Integrats de Tarragona per al curs 1985-86.
786. Ordre de 4 de març de 1985, de creació del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
787. Ordre de 5 de març de 1985, per la qual es convoquen els Premis de Cinematografia de la Generalitat
de Catalunya corresponents a l'any 1985.
788. Ordre de 6 de març de 1985, per la qual es despleguen els Decrets de 17 de març de 1980 i el
169/1980, de 3 d'octubre, sobre el Programa de salut escolar per al curs 1984-1985.
789. Ordre de 7 de març de 1985, d'aplicació del Decret 385/1982, de 4 de novembre, sobre control
ramader.
790. Ordre de 7 de març de 1985, per la qual s'ordena la publicació de les bases per a la selecció d'obres a
incloure en el Pla d'obres i serveis de Catalunya, any 1985.
791. Ordre de 8 de març de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de subvencions a
Ajuntaments i entitats que, sense finalitat de lucre, desenvolupin activitats de formació permanent d'adults a
nivell d'educació bàsica.
792. Ordre de 13 de març de 1985, de convocatòria per a la concessió de subvencions als Ajuntaments d'alta
muntanya destinades a sufragar les despeses per neteja i reparació de les vies de comunicació que quedin
afectades per les nevades.
793. Ordre de 15 de març de 1985, per la qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió d'ajuts a la inversió destinades a la creació i la potenciació d'ofertes turístiques especialitzades.
794. Ordre de 15 de març de 1985, per la qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió d'ajuts a les inversions d'empreses i d'agrupacions d'empreses en accions específiques de
comercialització.
795. Ordre de 15 de març de 1985, per la qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a empreses i agrupacions d'empreses per a accions de creació i desenvolupament de
noves rutes turístiques.
796. Ordre de 15 de març de 1985, per la qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a empreses o agrupacions d'empreses turístiques destinades a la formació i el
reciclatge de professionals del sector turístic.
797. Ordre de 15 de març de 1985, per la qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a entitats sense finalitat de lucre destinades a la formació i el reciclatge de
professionals del sector turístic.
798. Ordre de 15 de març de 1985, per la qual es fixen els criteris de distribució i procediment per a la
concessió d'ajuts a les inversions en accions de comercialització turística realitzades per patronats, C.I.T.s i
altres institucions de promoció turística, sense finalitat de lucre, per a accions de comercialització.
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799. Ordre de 15 de març de 1985, per la qual es fixen els criteris de distribució i procediment per a la
concessió de subvencions a patronats, C.I.T.s i altres institucions de promoció turística, sense finalitat de lucre,
per a accions de promoció turística.
800. Ordre de 18 de març de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
a empreses per a les seves activitats cinematogràfiques en el terreny infantil.
801. Ordre de 18 de març de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
a entitats sense finalitat de lucre per a l'adquisició de maquinària cinematogràfica amb destinació cultural.
802. Ordre de 18 de març de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
a entitats sense finalitat de lucre per a les seves activitats cinematogràfiques.
803. Ordre de 18 de març de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
per a activitats relacionades amb les arts plàstiques, promogudes per les Corporacions locals i per entitats
sense finalitat de lucre.
804. Ordre de 18 de març de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
per facilitar la doble versió de les produccions cinematogràfiques i videogràfiques realitzades a Catalunya.
805. Ordre de 18 de març de 1985, per la qual es convoca concurs públic per subvencionar el doblatge al
català de les produccions cinematogràfiques.
806. Ordre de 18 de març de 1985, per la qual es convoca concurs públic per subvencionar la realització d'un
curtmetratge de ficció.
807. Ordre de 18 de març de 1985, per la qual es convoca concurs públic per subvencionar la realització
d'una sèrie de curt-metratges.
808. Ordre de 20 de març de 1985, sobre plans de formació per al personal que desenvolupa tasques
d'extensió i capacitació agràries.
809. Ordre de 25 de març de 1985, per la qual es convoca el Premi de la Generalitat de Catalunya a
l'Aplicació de la Tecnologia al Procés o al Producte Industrial de l'any 1985.
810. Ordre de 25 de març de 1985, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment i criteris de
concessió de subvencions a inversions destinades a aconseguir un estalvi d'energia.
811. Ordre de 25 de març de 1985, per la qual s'estableixen el procediment i els criteris de concessió d'ajuts
a les empreses i associacions artesanes.
812. Ordre de 25 de març de 1985, per la qual s'estableixen els criteris i el procediment de concessió de
subvencions del Departament d'Indústria i Energia a empreses industrials per fomentar la inversió.
813. Ordre de 25 de març de 1985, per la qual s'estableixen els criteris i el procediment de concessió de
subvencions del Departament d'Indústria i Energia a institucions sense ànim de lucre que donin suport a la
recerca aplicada i al desenvolupament tecnològic.
814. Ordre de 25 de març de 1985, sobre atorgament de subvencions per a la redacció de projectes
d'urbanització.
815. Ordre de 26 de març de 1985, de dotació i posada en marxa del II Pla de Treball i Formació de la
Generalitat de Catalunya.
816. Ordre de 26 de març de 1985, de dotació i posada en marxa del III Pla d'Ocupació Juvenil de la
Generalitat de Catalunya.
817. Ordre de 26 de març de 1985, de dotació i posada en marxa del Pla especial de la Generalitat de
Catalunya per al foment de l'ocupació a la barriada de la Mina.
818. Ordre de 26 de març de 1985, de dotació i posada en marxa del V Pla d'Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.
819. Ordre de 28 de març de 1985, sobre foment de comptabilitats en l'empresa familiar agrària.
820. Ordre de 28 de març de 1985, sobre foment de la profilaxi i la higiene animal.
821. Ordre de 28 de març de 1985, sobre foment de les Agrupacions de Defensa Vegetal.
822. Ordre de 28 de març de 1985, per la qual es modifica la composició del Comitè Directiu del Programa
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Sectorial d'Atenció al Malalt Crònic.
823. Ordre de 28 de març de 1985, sobre subvencions a escoles de formació agrària no dependents del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
824. Ordre de 29 de març de 1985, sobre ajuts per a campanyes de promoció de productes agraris de
qualitat.
825. Ordre de 29 de març de 1985, per la qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió de subvencions a institucions sense finalitat de lucre per a la realització d'accions de promoció
comercial de l'artesania.
826. ANNEX a l'Ordre d'1 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs per atorgar beques a Mestres
Industrials i Tècnics Especialistes que vulguin col·laborar en treballs d'investigació científica a Catalunya, CIRIT.
827. Ordre d'1 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs per atorgar beques a Mestres Industrials i
Tècnics Especialistes que vulguin col·laborar en treballs d'investigació científica a Catalunya, CIRIT.
828. Ordre d'1 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de borses d'estudi,
dirigides al perfeccionament del professorat dels centres públics de Formació Professional de Catalunya.
829. Ordre de 2 d'abril de 1985, de convocatòria de concurs per a l'atorgament de beques per a la realització
de tesis doctorals en didàctica de les ciències experimentals i de les matemàtiques.
830. Ordre de 2 d'abril de 1985, per la qual es convoquen ajuts per subvencionar les despeses de primera
instal·lació que comporti el desenvolupament de l'activitat professional d'alumnes que acabin el segon grau de
Formació Professional.
831. Ordre de 3 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs per atorgar ajuts per a estades de curta
durada a l'estranger amb motiu d'estudis o recerca.
832. Ordre de 3 d'abril de 1985, per la qual s'estableixen ajuts per fomentar l'obtenció de biomassa forestal
per al seu ús energètic.
833. Ordre de 9 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a
entitats musicals sense finalitat de lucre de Catalunya.
834. Ordre de 9 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a
entitats sene finalitat de lucre de Catalunya per a infrastructura destinada a activitats musicals.
835. Ordre de 9 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a
les Corporacions locals de Catalunya i a les institucions o organismes que en depenen per possibilitar la
realització d'activitats musicals durant l'any 1985.
836. Ordre de 9 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a
orquestres simfòniques o de cambra de Catalunya.
837. Ordre de 9 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions en
matèria de biblioteques i patrimoni bibliogràfic.
838. Ordre d'11 d'abril de 1985, de convocatòria de beques d'investigació sobre autonomies polítiques
d'Estats estrangers.
839. Ordre d'11 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs per a l'atorgament de Borses de Viatge a
determinats grups d'alumnes de centres docents de Catalunya, per a l'aprenentatge actiu dels idiomes anglès i
francès en els països respectius.
840. Ordre de 12 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs per a l'atorgament de beques a projectes
de llargmetratges cinematogràfics.
841. Ordre de 12 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de sis beques
destinades a estudiants estrangers.
842. Ordre de 12 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a
entitats sense finalitat de lucre per a l'organització d'activitats de promoció de la llengua i la cultura catalanes a
l'exterior.
843. Ordre de 12 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'una beca
destinada a llicenciats universitaris catalans per tal que col·laborin en les tasques del "Centre d'Études
Catalanes" de París.
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844. Ordre de 12 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'una subvenció a
una entitat sense finalitat de lucre per a l'edició d'una publicació estrangera dedicada a la llengua i la cultura
catalanes.
845. Ordre de 12 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'una subvenció
destinada a una entitat sense finalitat de lucre per a l'organització de congressos i/o simpòsiums internacionals
de llengua i literatura catalanes.
846. Ordre de 12 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'una subvenció
destinada a una entitat sense finalitat de lucre per a l'organització de cursos d'estiu de llengua i cultura
catalanes per a estudiants estrangers.
847. Ordre de 12 d'abril de 1985, per la qual es modifica la base quarta de les bases que regeixen el concurs
convocat per l'Ordre de 15 de gener de 1985.
848. Ordre de 15 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajuts per a
l'assistència a activitats d'interès per a la promoció de la cultura catalana a l'exterior.
849. Ordre de 16 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a
entitats relacionades amb el món de la premsa.
850. Ordre de 16 d'abril de 1985, per la qual s'estableixen el procediment i els criteris de concessió de
subvencions a institucions sense finalitat de lucre per incentivar les actuacions d'estalvi d'energia i el foment de
les energies renovables.
851. Ordre de 17 d'abril de 1985, de convocatòria de concurs per atorgar ajuts a la recerca, CIRIT.
852. Ordre de 17 d'abril de 1985, de normalització de les dades econòmiques dels centres de serveis socials.
853. Ordre de 17 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs per atorgar beques a la recerca i l'ampliació
d'estudis a l'estranger, CIRIT.
854. Ordre de 17 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
per a la dotació d'infrastructura relacionada amb la dansa.
855. Ordre de 17 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
per a projectes coreogràfics i per a la creació d'espectacles de dansa.
856. Ordre de 17 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
per als festivals o cicles de música i dansa programats per entitats sense finalitat de lucre i Corporacions locals
de Catalunya.
857. Ordre de 19 d'abril de 1985, de convocatòria de subvencions per a municipis deficitaris en matèria
d'abast d'aigua.
858. Ordre de 19 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de subvencions a
ajuntaments menors de 20.000 habitants per a realitzar cursos d'alfabetització, certificat d'escolaritat i/o
graduat escolar, dins del marc de la Formació Permanent d'Adults.
859. Ordre de 24 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a
activitats de caire professional de cançó, música moderna i jazz.
860. Ordre de 24 d'abril de 1985, per la qual s'estableixen els criteris de distribució i els procediments per a
l'atorgament de subvencions als Ajuntaments per actuacions en espais naturals protegits.
861. Ordre de 26 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de subvencions a
centres d'ensenyaments artístics de Catalunya destinades a l'adquisició de material inventariable.
862. Ordre de 26 d'abril de 1985, per la qual es convoca el Premi "Jordi Lluch i de Andrés" corresponent a
l'any 1985.
863. Ordre de 27 d'abril de 1985, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions
de crèdits a productores cinematogràfiques.
864. Ordre de 29 d'abril de 1985, de modificació de l'Ordre de 25 de febrer de 1985 (D.O.G.C. núm. 521, de
15 de març de 1985), per la qual s'estableixen normes de regulació de l'esforç de pesca al litoral gironí.
865. Ordre de 29 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs per atorgar ajuts a treballs de terminologia
catalana.
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866. Ordre de 29 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajuts econòmics
a activitats teatrals de caràcter professional.
867. Ordre de 29 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajuts econòmics
a empreses de local per a l'activitat teatral professional programada durant el període abril-desembre de 1985.
868. Ordre de 29 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'una subvenció a
una entitat sense finalitat de lucre per a l'organització d'un cicle d'activitats de divulgació del nostre patrimoni
històric, cultural i natural.
869. Ordre de 29 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'una subvenció
destinada a l'elaboració i l'edició d'una obra sobre els corrents artístics i de pensament i la societat a través de
la història.
870. Ordre de 29 d'abril de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'una subvenció
per a l'organització de cursos de llengua i cultura catalanes per a adults, orals i per correspondència.
871. Ordre de 29 d'abril de 1985, per la qual s'estableixen els criteris de distribució i el procediment per a la
concessió d'ajuts als Ajuntaments i altres entitats territorials destinades a la millora de la infrastructura,
compra de béns d'equip, modernització de serveis i planificació.
872. Ordre de 29 d'abril de 1985, sobre mesures provisionals per al nomenament de Directors en els centres
docents públics a Catalunya.
873. Ordre de 30 d'abril de 1985, per la qual s'aprova un Pla de Prevenció contra la varroasi de les abelles.
874. Ordre de 30 d'abril de 1985, per la qual s'eleven els valors de les racions alimentàries que es faciliten
als establiments penitenciaris.
875. Ordre de 2 de maig de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de beques per a
la realització de pràctiques a la Secció de Conservació, Restauració i Instal·lacions.
876. Ordre de 2 de maig de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de beques per a
la realització de pràctiques de restauració en els tallers dels museus comarcals de Mataró, Solsona i Reus.
877. Ordre de 2 de maig de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de beques per a
la realització d'estudis sobre museus.
878. Ordre de 3 de maig de 1985, per la qual es regula l'atorgament de subvencions a sindicats agraris per a
la realització d'accions conjuntes amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
879. Ordre de 3 de maig de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
per a l'adquisició d'equipaments relacionats amb la música i d'instruments tradicionals.
880. Ordre de 3 de maig de 1985, per la qual s'atorguen ajuts individuals de desplaçament a alumnes de
Formació Professional per al curs 1984-85.
881. Ordre de 6 de maig de 1985, per la qual s'estableixen el procediment i els criteris de concessió de
subvencions a empreses comercials, industrials i financeres pel Departament d'Indústria i Energia en matèria
d'aplicacions industrials de la microelectrònica.
882. Ordre de 8 de maig de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a
entitats sense finalitat de lucre i a empreses per a l'organització de cursos de català per a adults.
883. Ordre de 8 de maig de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
als Ajuntaments per col·laborar en el patrocini de cursos de català per a adults.
884. Ordre de 8 de maig de 1985, sobre gestió de les subvencions per a reparacions extraordinàries
d'habitatges de protecció oficial promoguts per les Corporacions locals.
885. Ordre de 13 de maig de 1985, per la qual es convoca concurs per a la concessió d'ajuts a Departaments
d'Universitat per dur a terme simposis i estudis sobre cultura especialitzada.
886. Ordre de 13 de maig de 1985, per la qual s'obre convocatòria d'ampliació de centres experimentals del
Primer Cicle d'ensenyament Secundari.
887. Ordre de 16 de maig de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de borses
d'estudi destinades al perfeccionament dels professors de llengües estrangeres dels nivells d'ensenyament no
universitari, a través d'estades a l'estranger.
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888. Ordre de 16 de maig de 1985, per la qual es donen instruccions per a la declaració d'incompatibilitats
del personal docent no universitari en aplicació del Decret 98/1985, d'11 d'abril.
889. Ordre de 16 de maig de 1985, per la qual s'estableix el dia 6 de novembre de 1985, com a "Dia
d'Europa" als centres de Batxillerat i de Formació Professional de Catalunya.
890. Ordre de 17 de maig de 1985, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment i els criteris
de concessió de subvencions a inversions destinades a aconseguir la cogeneració de calor i electricitat.
891. Ordre de 20 de maig de 1985, sobre atorgament de subvencions per finançar plans parcials, projectes
de compensació i de reparcel·lació a les Corporacions municipals.
892. Ordre de 22 de maig de 1985, de convocatòria de concurs públic per a la concessió de quatre ajuts per
a l'ampliació d'estudis en el camp de la videografia.
893. Ordre de 22 de maig de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a
entitats sense finalitat de lucre destinades a muntatges de museus i a la realització d'activitats de promoció del
patrimoni museístic.
894. Ordre de 31 de maig de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
destinades a activitats sòcio-culturals de promoció de la dona realitzades per entitats sense finalitat de lucre.
895. Ordre de 5 de juny de 1985, per la qual es convoquen dos Cursos d'Infermeria del Treball per a
Diplomats d'Infermeria-ATS d'Empresa, organitzats per l'Institut d'Estudis de la Salut.
896. Ordre de 10 de juny de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a
grups de teatre de caràcter no professional per a les seves activitats de promoció del teatre amateur.
897. Ordre d'11 de juny de 1985, per la qual s'estableix el calendari escolar per al curs 1985-86.
898. Ordre de 12 de juny de 1985, per la qual es podrà computar dins del coeficient d'inversió obligatòria en
crèdits de regulació especial de les Caixes d'Estalvis que operen a Catalunya, fins al quaranta-tres per cent
dels crèdits que concedeixin per a la promoció i adquisició d'habitatges no acollits a protecció oficial.
899. Ordre de 13 de juny de 1985, de creació dels Programes Pilot d'Assistència Primària "Canteres", "La
Mina" i "Vila-Roja", i prorrogació del de "Ciutat Badia".
900. Ordre de 14 de juny de 1985, per la qual es creen els Premis de la Generalitat de Catalunya per a
realitzacions d'estalvi i diversificació d'energia i s'aproven les bases reguladores del procediment i criteris per a
la seva concessió.
901. Ordre de 14 de juny de 1985, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment i dels criteris
de concessió de subvencions a inversions destinades a aconseguir la cogeneració de calor i electricitat que
realitzin les institucions sense finalitat de lucre.
902. Ordre de 17 de juny de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajuts a
associacions d'estudiants universitaris, per a la realització d'activitats culturals i científiques.
903. Ordre de 18 de juny de 1985, per la qual es convoquen els Premis a les empreses fonogràfiques
corresponents a 1985.
904. Ordre de 18 de juny de 1985, per la qual s'estableix un nou termini de sol·licitud de subvencions a
Ajuntaments per a actuacions en espais naturals protegits, regulats per Ordre de 24 d'abril de 1985.
905. Ordre de 18 de juny de 1985, per la qual s'estableix un nou termini perquè els Ajuntaments sol·licitin
subvencions per a actuacions en espais naturals protegits.
906. Ordre de 19 de juny de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament d'ajuts a entitats
i a persones físiques destinats a la recerca en l'àmbit de l'esport a Catalunya.
907. Ordre de 20 de juny de 1985, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça a tot el territori de
Catalunya i les vedes especials que s'estableixen per a la campanya 1985-1986 a diferents zones.
908. Ordre de 20 de juny de 1985, per la qual es crea el Centre de Documentació Didàctico-pedagògica i de
Difusió del Pla d'Experimentació del Cicle Superior de l'E.G.B. i del Primer Cicle de l'ensenyament Secundari.
909. Ordre de 21 de juny de 1985, per la qual es convoquen els Premis Nacionals de Teatre i Dansa 1985.
910. Ordre de 21 de juny de 1985, per la qual es declaren computables dins del coeficient d'inversió
obligatòria en crèdits de regulació especial de les Caixes d'Estalvis que operen a Catalunya, els crèdits
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concedits per finançar despeses de funcionament i d'inversió d'entitats dedicades a l'assistència social.
911. Ordre de 21 de juny de 1985, per la qual s'ofereixen subvencions destinades al sosteniment de les
Guarderies Infantils Laborals.
912. Ordre de 21 de juny de 1985, per la qual s'ofereixen ajuts per a la celebració de cursos, congressos,
conferències, reunions, jornades i simpòsiums en l'àmbit de l'esport.
913. Ordre de 25 de juny de 1985, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de suport genèric a la
producció fonogràfica a Catalunya per a l'any 1985.
914. Ordre de 25 de juny de 1985, per la qual s'estableixen normes per a la sol·licitud i concessió de
subvencions per als centres d'assistència sanitària dependents d'entitats sense finalitat de lucre.
915. Ordre de 9 de juliol de 1985, per la qual s'estableixen les bases per a un pla que faciliti la normalització
lingüística del professorat d'ensenyament primari i d'ensenyament secundari.
916. Ordre de 10 de juliol de 1985, per la qual s'estableixen el procediment i els criteris de concessió de
subvencions a empreses industrials o de serveis a la indústria, en matèria de robòtica industrial, aplicada a la
tecnologia de processos i/o a la racionalització de la producció.
917. Ordre de 12 de juliol de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de beques per a
la realització d'estudis d'investigació del Patrimoni Cultural.
918. Ordre de 15 de juliol de 1985, per la qual es restableix el funcionament de diversos cursos per
correspondència del reciclatge de català.
919. Ordre de 17 de juliol de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a
entitats sense finalitat de lucre i a empreses per a l'organització de cursos de català per a adults durant el curs
acadèmic 1985-86.
920. Ordre de 17 de juliol de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
als Ajuntaments per col·laborar en el patrocini dels cursos de català per a adults durant el curs acadèmic 198586.
921. Ordre de 17 de juliol de 1985, per la qual s'estableixen els criteris i el procediment de concessió de
subvencions per a instal·lacions industrials a Catalunya amb la incorporació de tecnologies avançades.
922. Ordre de 18 de juliol de 1985, per la qual es regula el pasturatge a la zona del Cap de Creus i Serra de
la Balmeta.
923. Ordre de 18 de juliol de 1985, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment i els criteris
de concessió de subvencions per a la realització d'auditories energètiques d'instal·lacions elèctriques.
924. Ordre de 18 de juliol de 1985, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment i els criteris
de concessió de subvencions per a la realització de projectes d'autogeneració elèctrica rural que promoguin les
entitats locals.
925. Ordre de 18 de juliol de 1985, per la qual s'estableixen el procediment i els criteris de concessió de
subvencions per a la instal·lació de forns bassa de cicle diari en el sector del vidre bufat.
926. Ordre de 18 de juliol de 1985, per la qual s'estableixen els criteris i el procediment de concessió de
subvenció a estudis sobre l'aplicació de mesures d'estalvi d'energia o la utilització d'energies renovables en els
edificis o altres serveis dependents dels Ajuntaments.
927. Ordre de 22 de juliol de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
als Ajuntaments per a l'adquisició d'aparells àudio-visuals com a equipament d'aules multimèdia destinades als
cursos de català per a adults.
928. Ordre de 23 de juliol de 1985, per la qual s'assenyalen els criteris per poder concórrer a la formació del
Pla d'obres i serveis de Catalunya, any 1986.
929. Ordre de 23 de juliol de 1985, per la qual s'estableixen el procediment i els criteris de concessió de
subvencions a empreses industrials o de serveis a la indústria, per part del Departament d'Indústria i Energia,
en matèria de disseny industrial aplicat als nous productes o al redisseny dels actuals.
930. Ordre de 23 de juliol de 1985, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió d'ajut als establiments
privats de Formació Professional de primer i segon grau de Catalunya, per a l'adquisició d'equipament didàctic.
931. Ordre de 24 de juliol de 1985, per la qual s'estableixen el procediment i els criteris de concessió de
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subvencions a institucions, organismes o entitats dedicades a la formació en el camp del Disseny Tèxtil.
932. Ordre de 25 de juliol de 1985, per la qual s'estableix el calendari de festes oficials per a 1986.
933. Ordre de 26 de juliol de 1985, per la qual s'estableixen el procediment i criteris de concessió de
subvencions a empreses per a incentivar les actuacions de formació, motivació i control per a l'estalvi
d'energia.
934. Ordre de 29 de juliol de 1985, de convocatòria per a la concessió de pròrrogues de beques a favor de
disminuïts atesos en institucions d'atenció especialitzada.
935. Ordre de 30 de juliol de 1985, de convocatòria d'ajuts per al pagament de drets d'inscripció o de
matrícula a cursos universitaris de post-grau.
936. Ordre de 30 de juliol de 1985, per la qual es revisen dins l'àmbit de Catalunya les tarifes d'inspecció
tècnica de vehicles aplicables per les empreses concessionàries del servei, adjudicat per Ordre de 16 de
novembre de 1982.
937. Ordre de 31 de juliol de 1985, per la qual es defineixen les comarques on es desplaçaran, amb caràcter
experimental, les estacions de tipus mòbil amb l'objecte de fer revisions periòdiques de vehicles, i s'aprova
l'increment de les tarifes vigents per la primera revisió en aquests tipus de serveis.
938. Ordre d'1 d'agost de 1985, per la qual s'ofereixen subvencions per a la realització d'estudis i treballs
relacionats amb l'Administració de Justícia.
939. Ordre de 2 d'agost de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de 25 borses
d'estudi destinades al foment i l'avaluació de l'expressió oral en català als nivells de pre-escolar i E.G.B.
940. Ordre de 7 d'agost de 1985, per la qual es resol la convocatòria d'ampliació de centres experimentals
del primer cicle d'ensenyament secundari, per al curs 1985-86.
941. Ordre de 8 d'agost de 1985, per la qual es convoca un Curs de Diplomats en Sanitat organitzat per
l'Institut d'Estudis de la Salut.
942. Ordre de 16 d'agost de 1985, per la qual s'aproven les normes de sol·licitud i concessió de subvencions
per a entitats territorials i institucions sense finalitat de lucre per al tractament agut a toxicòmans
943. Ordre de 21 d'agost de 1985, per la qual s'estableixen el procediment i els criteris de concessió de
subvencions a empreses comercials i industrials per part del Departament d'Indústria i Energia en matèria de
disseny assistit per ordinador aplicat a productes i processos industrials.
944. ANNEX a l'Ordre de 28 d'agost de 1985, sobre mesures per a l'eradicació de la pesta porcina africana.
945. Ordre de 28 d'agost de 1985, sobre mesures per a l'eradicació de la pesta porcina africana.
946. Ordre de 30 d'agost de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de borses
d'estudi destinades al perfeccionament del personal dels Serveis Educatius del Departament d'ensenyament,
mitjançant estades a l'estranger.
947. Ordre de 4 de setembre de 1985, per la qual s'ofereixen ajuts per a la subscripció d'assegurances
agràries.
948. Ordre de 10 de setembre de 1985, per la qual es fa pública la composició del Jurat qualificador del
Premi "Jordi Lluch i de Andrés" 1985.
949. Ordre de 13 de setembre de 1985, d'ampliació de la cobertura del programa de glopeigs periòdics de
solucions fluorades.
950. Ordre de 16 de setembre de 1985, per la qual s'estableixen els criteris i el procediment de subvencions
a institucions sense finalitat de lucre per a la realització d'activitats d'interès per a la indústria catalana.
951. Ordre de 17 de setembre de 1985, per la qual es convoca concurs per atorgar beques per a la
preparació d'oposicions a Jutge, Fiscal i Secretari de Jutjat.
952. Ordre de 18 de setembre de 1985, per la qual es convoca concurs per atorgar ajuts a treballs de
sociolingüística.
953. Ordre de 19 de setembre de 1985, per la qual es convoquen ajuts econòmics destinats al finançament
d'activitats realitzades per les Associacions de Pares d'Alumnes de centres docents no universitaris i per les
seves Federacions i Confederacions.
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954. Ordre de 23 de setembre de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'una
subvenció a una entitat sense finalitat de lucre per a la realització d'una anàlisi sobre l'actitud de diversos
sectors socials davant la cultura i els mitjans de comunicació.
955. Ordre de 23 de setembre de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'una
subvenció a una entitat sense finalitat de lucre per a la recopilació d'un fons documental sobre els diferents
aspectes que conformen la societat actual, amb especial referència a la premsa dels moviments socials.
956. Ordre de 30 de setembre de 1985, per la qual es fa pública la llista de centres d'ensenyament General
Bàsic que s'incorporen al pla d'experimentació de la reforma del Cicle Superior, durant el curs 1985-86.
957. Ordre d'1 d'octubre de 1985, per la qual es determina la temporada hàbil i es regula la collita de la
tòfona negra d'hivern en la campanya 1985-86.
958. Ordre de 4 d'octubre de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajuts per a
activitats de promoció de la cultura catalana a l'exterior.
959. Ordre de 4 d'octubre de 1985, per la qual es garanteix el funcionament dels serveis essencials de
transport de viatgers que porta a terme l'empresa "MOHN, S.L., Autobuses Viladecans".
960. Ordre de 4 d'octubre de 1985, per la qual es fixen diverses activitats com a beneficiàries del que
estableix el Decret 272/1985, de 3 d'octubre.
961. Ordre de 4 d'octubre de 1985, per la qual es fixen les activitats localitzades en determinats polígons
industrials com a beneficiaries del que estableix el Decret 272/1985, de 3 d'octubre.
962. Ordre de 8 d'octubre de 1985, per la qual es regula el procediment d'incorporació del personal sanitari
d'Institucions obertes de la Seguretat Social als Equips d'Atenció Primària.
963. Ordre de 9 d'octubre de 1985, per la qual l'Institut Català del Sòl se subroga en els drets i les
obligacions derivats dels contractes de qualsevol naturalesa formalitzats per la Direcció General d'Arquitectura i
Habitatge en relació amb certes promocions públiques d'habitatge.
964. Ordre d'11 d'octubre de 1985, per la qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència sanitària
que presten a la població els Hospitals de l'Institut Català de la Salut.
965. Ordre de 15 d'octubre de 1985, per la qual s'estableix l'avaluació dels alumnes que cursin el Primer
Cicle de l'ensenyament Secundari, segons el Pla d'experimentació aprovat per Ordre de 23 de juliol de 1984.
966. Ordre de 17 d'octubre de 1985, per la qual s'estableix el règim de subvencions per a la gratuïtat de
l'Educació General Bàsica durant el curs escolar 1985-1986.
967. Ordre de 18 d'octubre de 1985, de convocatòria dels premis per fomentar l'esperit científic entre la
joventut, CIRIT.
968. Ordre de 23 d'octubre de 1985, per la qual s'estableixen diversos ajuts per a la potenciació de
determinats certàmens ramaders i es regula la seva concessió.
969. Ordre de 23 d'octubre de 1985, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment i criteris de
concessió de subvencions a inversions destinades a aconseguir la utilització de fonts renovables i estalvi
d'energia que duguin a terme les empreses públiques.
970. Ordre de 24 d'octubre de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques
d'ampliació d'estudis i ajuts per a treballs d'investigació de música i dansa per al curs 1985-86.
971. Ordre de 25 d'octubre de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions
a organismes autònoms per a accions de difusió cultural a través de la televisió.
972. Ordre de 28 d'octubre de 1985, per la qual s'estableix una línia d'ajut per a empreses familiars agràries.
973. Ordre de 6 de novembre de 1985, per la qual es fixa el calendari laboral de festes de caràcter local per
a 1986 en l'àmbit de la província de Barcelona.
974. Ordre de 6 de novembre de 1985, per la qual es fixa el calendari laboral de festes de caràcter local per
a 1986 en l'àmbit de la província de Girona.
975. Ordre de 6 de novembre de 1985, per la qual es fixa el calendari laboral de festes de caràcter local per
a 1986 en l'àmbit de la província de Lleida.
976. Ordre de 6 de novembre de 1985, per la qual es fixa el calendari laboral de festes de caràcter local per
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a 1986 en l'àmbit de la província de Tarragona.
977. Ordre de 6 de novembre de 1985, sobre aplicació del règim de subvencions als centres docents privats
de Formació Professional de primer i segon grau, per al curs acadèmic 1985-86.
978. Ordre de 7 de novembre de 1985, de modificació del Comitè Directiu del Programa Sanitari per a la Vall
d'Aran.
979. Ordre de 15 de novembre de 1985, per la qual es reglamenta, de forma provisional i per un període de
dos anys, la pesca del popet (Octopodidae n.i.), al litoral català.
980. Ordre de 15 de novembre de 1985, sobre determinades operacions comptables de l'exercici de 1985.
981. Ordre de 18 de novembre de 1985, per la qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència
sanitària en els centres i establiments sanitaris assistencials de la Seguretat Social transferits a la Generalitat
de Catalunya, establiments sanitaris d'hospitalització i assistència i centres sanitaris que depenguin de
qualsevol Administració pública, dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
982. Ordre de 20 de novembre de 1985, de modificació parcial de l'anterior de 17 de juliol de 1985, per la
qual s'establien els criteris i el procediment de concessió de subvencions per a instal·lacions industrials a
Catalunya amb la incorporació de tecnologies avançades.
983. Ordre de 20 de novembre de 1985, per la qual es garanteixen els serveis essencials d'hoteleria que
presta al Centre Mèdic Salus l'empresa MARGASA.
984. Ordre de 21 de novembre de 1985, per la qual es despleguen els Decrets de 17 de març de 1980 i el
169/1980, de 3 d'octubre, segons el Programa de Salut Escolar per al curs 1985-86.
985. Ordre de 27 de novembre de 1985, per la qual es garanteixen els serveis essencials de neteja de la
Ciutat Sanitària de la Vall d'Hebron.
986. Ordre de 28 de novembre de 1985, per la qual s'estableix el Programa de descentralització i
sectorització del Departament d'ensenyament.
987. Ordre de 28 de novembre de 1985, per la qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència
sanitària que presten a la població els Centres Hospitalaris de tot Catalunya, tant públics com privats.
988. Ordre de 2 de desembre de 1985, per la qual es convoquen dos cursos d'Infermeria del Treball per a
Diplomats d'Infermeria ATS d'Empresa, organitzats per l'Institut d'Estudis de la Salut.
989. Ordre de 3 de desembre de 1985, per la qual es regula la concessió d'ajuts econòmics als centres
docents privats en el nivell d'Educació Pre-escolar.
990. Ordre de 5 de desembre de 1985, per la qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència
sanitària en els Serveis Ordinaris i Especials d'Urgències de la Seguretat Social dependents de l'Institut Català
de la Salut.
991. Ordre de 5 de desembre de 1985, per la qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència
sanitària que presta el personal facultatiu jerarquitzat de laboratori i radiologia dels centres d'Assistència
Primària de l'Institut Català de la Salut.
992. Ordre de 6 de desembre de 1985, per la qual es garanteixen els serveis essencials d'assistència
sanitària en els centres i establiments sanitaris assistencials de la Seguretat Social transferits a la Generalitat
de Catalunya, establiments sanitaris d'hospitalització i assistència i centres sanitaris que depenguin de
qualsevol Administració Pública, dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
993. Ordre de 6 de desembre de 1985, per la qual es garanteixen els serveis essencials de neteja que presta
a l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona l'empresa "Licon, S.A.".
994. Ordre de 10 de desembre de 1985, per la qual s'actualitzen els mòduls de la subvenció a l'ensenyament
en el nivell de l'Educació General Bàsica per a centres docents privats per a l'any 1985.
995. Ordre d'11 de desembre de 1985, sobre pròrroga del termini de vigència de les Ordres de determinen
l'àmbit d'aplicació del Decret 281/1982, de 2 d'agost, sobre subvencions per a la rehabilitació d'habitatges.
996. Ordre de 16 de desembre de 1985, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de
subvencions a conservatoris de música de Catalunya.
997. Ordre de 17 de desembre de 1985, per la qual s'institucionalitza la col·laboració entre la Diputació de
Girona i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
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998. Ordre de 30 de desembre de 1985, per la qual es prorroga la vigència del Programa Altebrat i es
modifica el seu Comitè de Direcció.

(21.041.003)
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