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DISPOSICIONS

PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT
DECRET
100/2000, de 6 de març, pel qual s’unifiquen les
llicències de pesca recreativa.
La Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures
administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, va
endegar el camí vers la unificació de les llicències
de pesca continental i marítima sota una única
nova llicència anomenada llicència de pesca recreativa. Aquesta unificació dóna satisfacció a una
demanda dels sectors de la pesca recreativa, compartida per la mateixa administració.
La implementació de la unificació de les llicències requereix l’adaptació de la normativa
que regula la pesca marítima recreativa i la pesca
continental de lleure, per la qual cosa, a proposta
dels consellers d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
i de Medi Ambient i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
S’estableixen els tipus de llicència següents
per a la pràctica de la pesca no professional a
Catalunya:
a) Llicència de pesca recreativa.
b) Llicència de pesca recreativa subaquàtica.
c) Llicència de pesca recreativa col·lectiva.
Article 2
2.1 La llicència de pesca recreativa autoritza
el seu titular a pescar en superfícies a les aigües
continentals i marítimes.
2.2 La llicència de pesca recreativa subaquàtica autoritza el seu titular a la pesca marítima
recreativa submarina.
2.3 La llicència de pesca recreativa col·lectiva autoritza el seu titular i acompanyants a
la pràctica de la pesca marítima recreativa de
superfície des d’una embarcació.
Article 3
3.1 Les llicències de pesca recreativa i de
pesca recreativa col·lectiva a què fan referència
els articles 1.a) i 1.c) tenen una validesa mínima
d’un any i màxima de quatre.
3.2 Les llicències de pesca recreativa subaquàtica tenen una validesa d’un any.
DISPOSICIONS FINALS
—1 Es modifiquen els articles 5, 6, 7 i 8 del
Decret 109/1995, de 24 de març, de regulació de
la pesca marítima recreativa, en tot allò que
s’oposi o contradigui aquest Decret.
—2 Aquest Decret entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació en el DOGC.
—3 Es faculten els consellers d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca i de Medi Ambient perquè
desenvolupin aquest Decret en l’àmbit de les
seves competències.
Barcelona, 6 de març de 2000
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
JOSEP GRAU I SERIS
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
FELIP PUIG I GODES
Conseller de Medi Ambient
(00.061.101)
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DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I RELACIONS
INSTITUCIONALS
ORDRE
de 23 de febrer de 2000, de pagament de les subvencions de les despeses electorals derivades de
les eleccions al Consell General d’Aran del dia
13 de juny de 1999, als partits polítics i a les coalicions amb dret a percebre-les.
El Decret 106/1999, de 19 d’abril, pel qual es
regulen el finançament i el control de la comptabilitat electoral i l’adjudicació de subvencions
en concordança amb la Llei orgànica 5/1985, de
19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors, fixa les regles per subvencionar les despeses que han originat els partits
polítics, les federacions, les coalicions i les agrupacions en les passades eleccions al Consell
General d’Aran del dia 13 de juny de 1999.
Atès que la Llei 20/1998, de 29 de desembre,
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per l’any 1999, preveu la consignació d’un crèdit per cobrir les despeses electorals, amb càrrec a l’aplicació 21.05.480.01, el romanent del
qual s’ha incorporat a l’aplicació 21.05.480.41 del
vigent pressupost, prorrogat mitjançant el Decret 369/1999, de 27 de desembre;
D’acord amb aquesta normativa, amb els
resultats electorals oficials publicats per la Junta
Electoral Provincial de Lleida, i un cop vist l’informe preceptiu que sobre aquest procés electoral ha emès la Sindicatura de Comptes,
ORDENO:
Article 1
Lliurar les corresponents subvencions als
partits polítics i a les coalicions que, de conformitat amb el que estableix la normativa electoral
vigent i la proposta efectuada per la Sindicatura
de Comptes, tenen dret a percebre-les.
Article 2
Atorgar als partits i les coalicions que s’indiquen, en concepte de subvenció que els correspon per les despeses electorals, les quantitats següents:
A Convergència Democràtica Aranesa - Partit Nacionalista Aranès: 641.930 ptes.
A Unión Popular Aranesa: 18.151 ptes.
A Partido Renovador Arties - Garòs: 19.250
ptes.
Article 3
Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia
de la seva publicació al Diari Oficil de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 23 de febrer de 2000
JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA
Conseller de Governació
i Relacions Institucionals
(00.052.114)

ORDE
de 23 de hereuèr de 2000, de pagament des subvencions des despenes electoraus derivades des
eleccions ath Conselh Generau d’Aran deth dia
13 de junh de 1999, as partits politics e coalicions
damb dret a percebé-les.

Eth Decrèt 106/1999, de 19 d’abriu, peth quau
se regulen eth finançament e eth contròtle dera
comptabilitat electorau e era adjudicacion de
subvencions en concordança damb era Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau e modificacions posteriores, fixe
es règles entà subvencionar es despenes qu’an
originat es partits politics, es federacions, es
coalicions e es agropacions enes passades eleccions ath Conselh Generau d’Aran deth dia 13
de junh de 1999.
Pr’amor qu’era lei 20/1998, de 29 de deseme,
de pressupòsti dera Generalitat de Catalonha
entar an 1999, previé era consignacion d’un credit
entà curbir es despenes electoraus, damb cargue
ara aplicacion 21.05.480.01, eth sobrant deth quau
s’a incorporat ara aplicacion 21.05.480.41 deth vigent pressupòst, prorrogat mejançant eth Decrèt
369/1999, de 27 de deseme;
Cossent damb aguesta normativa, damb es
resultats electoraus oficiaus publicats pera Junta
Electorau Provinciau de Lhèida, e un viatge vist
er informe preceptiu que sus aguest procès electorau a emetut era Sindicatura de Compdes,
ORDENI:
Article 1
Liurar es corresponentes subvencions as partits politics e as coalicions que, cossent damb çò
qu’establís era normativa electorau vigenta e era
propòsta hèta pera Sindicatura de Compdes, an
dret a percebé-les.
Article 2
Autrejar as partits e coalicions que se remèrquen, en concèpte de subvencion que les
correspon pes despenes electoraus, es quantitats següentes:
A Convergéncia Democratica Aranesa Partit
Nacionalista Aranés: 641.930 pta.
A Union Popular Aranesa: 18.151 pta.
A Partit Renovador Arties-Garòs: 19.250 pta.
Article 3
Aguesta Orde entrarà en vigor eth madeish
dia dera sua publicacion en Diari Oficil de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 23 de hereuèr de 2000
JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA
Conselhèr de Gobernacion
e Relacions Institucionaus
(00.052.114)

RESOLUCIÓ
de 3 de gener de 2000, de convocatòria per a la
concessió de subvencions per a associacions o
entitats catalanes de fora de Catalunya.
Una de les missions de la Direcció General
de Relacions Exteriors és promoure i intensificar
les relacions entre les comunitats catalanes de
l’exterior i Catalunya, així com potenciar les
activitats socials i de projecció exterior de Catalunya a càrrec d’aquestes entitats representants de la presència catalana arreu del món.

