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Disposicions

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

ORDRE

PTO/179/2009, de 6 d’abril, d’aplicació a les persones membres de famílies nombroses 
de boniicacions sobre els preus de determinats serveis de transport de viatgers.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, mitjançant l’Ordre 
PTO/530/2008, de 2 de desembre, ha ixat les tarifes dels serveis regulars de trans-
port de viatgers per carretera dependents de la Generalitat de Catalunya que han 
de ser aplicades l’any 2009.

La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, preveu a l’article 19.1 
uns beneicis de suport a les famílies en els preus per a la prestació, d’entre altres 
serveis públics, del de transport.

La disposició addicional tercera de la Llei esmentada determina que en el seu 
desplegament reglamentari s’ha de tenir en compte, entre d’altres, la problemàtica 
especíica de les famílies nombroses, per tal de fer efectiu el principi d’igualtat.

En compliment d’aquesta previsió s’escau ixar, mitjançant aquesta Ordre, d’una 
banda, les condicions d’aplicació d’aquests descomptes sobre les tarifes dels serveis 
regulars de transport de viatgers per carretera, i d’altra, la seva aplicació al conjunt 
dels serveis ferroviaris de competència de la Generalitat de Catalunya.

Per últim, atesa l’existència de diversos sistemes tarifaris integrats a l’entorn de 
les poblacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, als quals estan adherides 
les empreses concessionàries dels serveis regulars de transport de viatgers per 
carretera esmentats, s’escau establir les condicions en què s’han d’aplicar aquests 
descomptes en relació amb els títols de transport integrats.

Per tot això,

ORDENO:

Article 1
Serveis regulars de transport de viatgers per carretera

1.1 Les empreses concessionàries de serveis regulars de transport de viatgers 
per carretera dependents de la Generalitat de Catalunya han d’aplicar a les perso-
nes membres d’una família nombrosa les boniicacions següents sobre el preu del 
bitllet senzill:

a) Famílies nombroses de categoria general: reducció del 20%.
b) Famílies nombroses de categoria especial: reducció del 50%.
1.2 Les boniicacions establertes en aquest article s’han d’aplicar també sobre 

el preu dels abonaments mensuals o trimestrals personalitzats que, en el seu cas, 
tinguin establerts les empreses concessionàries de serveis regulars de transport de 
viatgers per carretera dependents de la Generalitat de Catalunya.

Article 2
Serveis ferroviaris de transport de viatgers

Les boniicacions establertes a l’article 1 d’aquesta Ordre són d’aplicació als serveis 
ferroviaris de transport de viatgers competència de la Generalitat de Catalunya.

Article 3
3.1 Les Autoritats Territorials de Mobilitat i els consorcis de transport públic 

que han establert sistemes tarifaris integrats als quals estiguin adherides empreses 
prestatàries de serveis de transport de viatgers dependents de la Generalitat de 
Catalunya han d’aplicar les boniicacions establertes a l’article 1 d’aquesta Ordre 
respecte els títols personalitzats de caràcter mensual o trimestral (T-Mes, T-Trimestre 
i T-Jove) que tinguin establerts.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5358 – 14.4.200930238

Disposicions

3.2 Les Autoritats Territorials de Mobilitat i els consorcis de transport públic 
han de dur a terme les adaptacions del sistema tarifari integrat que siguin necessàries 
per donar compliment al que estableix aquest article.

En el període comprès entre la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre i la de 
posada a disposició dels usuaris dels títols de transport amb boniicació per a les 
persones membres d’una família nombrosa, s’ha d’aplicar un procediment de 
bescanvi, venda o fórmula anàloga, individualitzat, dels títols de durada temporal 
equivalent que permeti l’aplicació de les boniicacions corresponents a partir de la 
data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

La Direcció General del Transport Terrestre ha d’analitzar i avaluar, en tot cas 
abans del 31 de desembre de 2009, la viabilitat de l’aplicació de les boniicacions 
establertes en aquesta Ordre a la resta de títols de transport no personalitzats.

DISPOSICIÓ FINAL

La Direcció General del Transport Terrestre podrà dictar les instruccions que 
calgui per al desplegament i l’aplicació d’aquesta Ordre, que entrarà en vigor el dia 
15 d’abril de 2009.

Barcelona, 6 d’abril de 2009

JOAQUIM NADAL I FARRERAS

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(09.093.013)


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	ORDRE
	IRP/173/2009, de 31 de març, per la qual es convaliden els cursos relacionats amb el Pla de carrera professional del cos de mossos d’esquadra.
	ORDRE
	IRP/178/2009, de 6 d’abril, sobre els negociats de la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució IRP/20/2009, de 14 de gener, per la qual s’estableixen mesures de regulació de la circulació i el transport de mercaderies per les carreteres de Catalunya per al 2009 (DOGC núm. 5300, pàg. 3164, de 20.1.2009).
	INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	IRP/940/2009, de 20 de febrer, per la qual es fan públiques les renúncies a diverses beques de col·laboració convocades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	IRP/941/2009, de 23 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’atorgament de dues beques de col·laboració en tasques d’avaluació psicològica de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	IRP/942/2009, de 23 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’atorgament de quatre beques de col·laboració en tasques de disseny, planificació, execució i avaluació de les activitats de formació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	IRP/943/2009, de 23 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’atorgament de dues beques de col·laboració en tasques de catalogació pròpies del Centre de Documentació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	IRP/944/2009, de 23 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’atorgament de dues beques de col·laboració en tasques de gestió de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/945/2009, de 17 de març, per la qual s’atorga a l’empresa Gas Natural Distribució SDG, SA, l’autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’aprovació de les instal·lacions corresponents a la xarxa de subministrament de gas natural e
	n mitjana pressió B als Alamús, al terme municipal dels Alamús (exp. DICT 25-00035085-2007).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/947/2009, de 5 de març, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Porqueres i de Camós, i es deixa sense efecte la Resolució GAP/1557/2008, de 13 de maig.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	ORDRE
	PTO/179/2009, de 6 d’abril, d’aplicació a les persones membres de famílies nombroses de bonificacions sobre els preus de determinats serveis de transport de viatgers.
	EDICTE
	de 27 de març de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi Lluçà.
	EDICTE
	d’1 d’abril de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de l’Hospitalet de Llobregat.
	EDICTE
	d’1 d’abril de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referents al municipi de Torrefarrera.
	EDICTE
	d’1 d’abril de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre referent al municipi de l’Ampolla.
	EDICTE
	de 2 d’abril de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Cornellà de Llobregat.
	EDICTE
	de 2 d’abril de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Sant Feliu de Llobregat.
	EDICTE
	de 2 d’abril de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Gavà.
	EDICTE
	de 2 d’abril de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Sabadell.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/936/2009, de 6 d’abril, de convocatòria per a la concessió d’ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d’Educació que realitza tasques d’atenció a l’alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitza
	des fora dels centres durant el curs escolar 2007-2008.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/175/2009, de 6 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre AAR/62/2009, de 18 de febrer, per la qual es regula la gestió dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya.
	ORDRE
	AAR/176/2009, de 6 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis al sector pesquer per contribuir al manteniment de la seva competitivitat, i es convoquen els corresponents ajuts.
	ORDRE
	AAR/177/2009, de 3 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts al sector pesquer en els àmbits de paralització temporal d’activitats pesqueres per a algunes modalitats de pesca i de determinades compensacions socioeconòmiqes per a la g
	estió de la flota pesquera, d’acord amb el Fons Europeu de la Pesca, i es convoquen els corresponents a l’any 2009.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/4202/2008, de 15 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA (servei de recollida d’escombraries i neteja viària de la ciutat d’Igualada) per 
	als anys 2008 i 2009 (codi de conveni núm. 0806721).
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	TRE/937/2009, de 6 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2009 per a la sol·licitud de subvencions per a la pròrroga dels agents d’ocupació i desenvolupament local, es crea la xarxa d’agents d’ocupació i desenvolupament local, i es modifi
	ca parcialment la Resolució TRE/653/2007, de 27 de febrer, de desplegament de l’Ordre TRI/125/2006, de 17 de març.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	CONSORCI DE PROMOCIÓ COMERCIAL
	DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	IUE/935/2009, de 27 de març, sobre la convocatòria per a la concessió de subvencions individuals en l’àmbit dels projectes per al foment i la competitivitat de la internacionalització de l’economia catalana.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT
	RESOLUCIÓ
	ASC/933/2009, de 18 de març, de convocatòria per a la concessió de diverses Beques Connecta’t del Carnet Jove, corresponents a l’any 2009.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ORDRE
	MAH/174/2009, d’1 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions para les actuacions desenvolupades a les zones de pesca controlada.
	RESOLUCIÓ
	MAH/932/2009, de 2 d’abril, de convocatòria per a l’any 2009 de subvencions a ens locals, per a l’adquisició de sonòmetres per realitzar mesuraments d’acord amb el que estableix la normativa de protecció contra la contaminació acústica i se n’aproven les 
	bases (codi de la convocatòria 03.10.09).
	AGÈNCIA CATALANA
	DE PROTECCIÓ DE DADES
	RESOLUCIÓ
	de 2 d’abril de 2009, d’adjudicació de beques de col·laboració i recerca en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/934/2009, de 23 de març, per la qual es convoca concurs de trasllat per a la provisió de llocs de treball genèrics vacants a l’Institut de Medicina Legal de Catalunya entre funcionaris del cos de metges forenses.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/938/2009, de 31 de març, d’adaptació del nomenament de la senyora Elvira Rodríguez Barrios a la nova estructura del Departament d’Educació.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 7 d’abril de 2009, pel qual se cita a termini les possibles persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 2259/2008, interposat pel senyor Màrius Sedó Bonfill.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament (exp. 71/2009).
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	EDICTE
	de 10 de març de 2009, de notificació a fiador en expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 10 de març de 2009, de notificació de la resolució de recursos d’alçada.
	EDICTE
	de 10 de març de 2009, de notificació de resolucions de caducitat.
	EDICTE
	de 10 de març de 2009, pel qual es notifica la resolució d’arxivament de diverses actuacions.
	EDICTE
	de 10 de març de 2009, de requeriment d’identificació de conductor en expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 10 de març de 2009, de notificació de resolucions sancionadores.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la modificació de la declaració d’utilitat pública del parc eòlic Almatret, al terme municipal d’Almatret (exp. 8410/2009).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	d’1 d’abril de 2009, pel qual es dóna publicitat a la Resolució 13 de març de 2009, d’adjudicació definitiva de la contractació d’un servei.
	EDICTE
	d’1 d’abril de 2009, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 19 de desembre de 2008, per la qual s’adjudica de la contractació d’un servei.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	EDICTE
	d’1 d’abril de 2009, pel qual es notifica als possibles interessats la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 56/2009.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació provisional d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. 02199500237).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat del Baix Ter (ref. CC2008000687).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat de la baixa Tordera (ref. CC2008000716).
	ANUNCI
	d’informació pública del lloc, el dia i les hores per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del Projecte d’obra per a la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors en alta de Cast
	ellolí, al terme municipal de Castellolí (Anoia).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2005000438).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2005000513).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	DIVERSOS
	AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA
	CONSORCI SANITARI DEL MARESME
	CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA
	CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA PORTES DEL MONTSENY, ALT CONGOST, LA PLANA DE VIC
	HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA
	IES-SEP ESCOLA DEL TREBALL
	MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA
	SOCIETAT RECTORA DE LA BORSA DE VALORS DE BARCELONA, SAU
	AJUNTAMENTS
	ALTAFULLA
	BALENYÀ
	BALSARENY
	BARBERÀ DE LA CONCA
	BIGUES I RIELLS
	LA BISBAL D’EMPORDÀ
	LA BISBAL DEL PENEDÈS
	CALONGE
	CANOVELLES
	CASTELLBELL I EL VILAR
	CASTELLBISBAL
	CASTELLSERÀ
	COLLBATÓ
	CORÇÀ
	CUBELLES
	CUNIT
	DELTEBRE
	FIGUERES
	GARCIA
	GELIDA
	GUALTA
	JUNEDA
	MALGRAT DE MAR
	EL PAPIOL
	PERALADA
	EL PERELLÓ
	EL PRAT DE LLOBREGAT
	PREMIÀ DE DALT
	PREMIÀ DE MAR
	PUIGCERDÀ
	ROQUETES
	RUPIT I PRUIT
	SANT ANTONI DE VILAMAJOR
	SANT MARTÍ DE TOUS
	SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
	SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
	SEVA
	TARRAGONA
	TEIÀ
	TORREBESSES
	VALLIRANA
	VILADECANS
	VILANOVA DE BELLPUIG
	VILANOVA DE SAU
	CONSELLS
	COMARCALS
	BAGES
	BAIX CAMP
	PALLARS JUSSÀ
	PLA DE L’ESTANY
	SEGARRA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Catorzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 606/2007).
	EDICTE
	de la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Girona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 625/2007).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 57 de Barcelona, sobre procediment ordinari (exp. 1010/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Tarragona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 226/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 47 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 957/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 32 de Barcelona, sobre procediment de judici verbal (exp. 1218/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Tarragona, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 700/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Lleida, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 427/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Lleida, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 1097/2008).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 559/2007).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 221/2007).

		2009-04-09T15:31:29+0200
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura digital




