Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 4753 – 3.11.2006

45601

DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA
DECRET
410/2006, de 31 d’octubre, de modificació del Decret 250/2006, de 6 de juny, pel qual es creen les
unitats administratives dins de l’àmbit de l’Administració de Justícia a Catalunya.
Mitjançant el Decret 250/2006, de 6 de juny,
es van crear les unitats administratives dins de
l’àmbit de l’Administració de justícia a Catalunya com a unitats de direcció, ordenació i
gestió dels recursos humans de les oficines judicials, dels mitjans informàtics, de les tecnologies de la informació i les comunicacions, dels
immobles i dels altres mitjans materials.
Atesa la rellevància que ha de tenir la unitat
administrativa en la implantació del nou model
d’oficina judicial a Catalunya i específicament
de la persona que ha de dirigir, ordenar i gestionar els recursos humans de l’oficina judicial, els
seus mitjans informàtics, immobles i altres mitjans materials, com també dirigir i coordinar els
recursos humans de la unitat, es considera necessari modificar la denominació del lloc de cap
de la unitat per administrador/a de la unitat administrativa de l’àmbit judicial.
Per això, de conformitat amb el que estableix
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Justícia i d’acord amb el
Govern,
DECRETO:
Article únic
Es modifica l’article 3 del Decret 250/2006, de
6 de juny, pel qual es creen les unitats administratives dins de l’àmbit de l’Administració de
Justícia a Catalunya, el qual queda redactat de
la manera següent:
“Article 3
”El/la administrador/a de la unitat administrativa de l’àmbit judicial
”Al front de la unitat administrativa hi haurà el/la administrador/a de la unitat administrativa de l’àmbit judicial, que exerceix la direcció,
l’ordenació i la gestió dels recursos humans de
l’oficina judicial sobre els quals es tenen competències, així com sobre els mitjans informàtics, els immobles i altres mitjans materials; dirigeix i coordina els recursos humans de la unitat,
gestiona els mitjans econòmics i, si s’escau, coordina els serveis d’assessorament i suport i
d’altres complementaris que el Departament
assigni per a la prestació del servei de justícia a
la ciutadania.”
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de
la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 31 d’octubre de 2006
PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya
JOSEP M. VALLÈS
Conseller de Justícia
(06.292.007)

DECRET
411/2006, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de l’Institut de Medicina Legal de
Catalunya.
L’Institut de Medicina Legal de Catalunya,
creat en virtut del Decret 302/2001, de 20 de novembre, és un òrgan tècnic al servei de l’Administració de justícia, adscrit al Departament de
Justícia i dependent de la Direcció General de
Relacions amb l’Administració de Justícia, que
té com a missió auxiliar els jutjats, tribunals i
fiscalies i oficines del Registre Civil mitjançant
la pràctica de proves pericials mèdiques, tant
tanatològiques com clíniques i de laboratori,
previstes a la normativa vigent de medicina forense, que tinguin relació amb la medicina forense. En les seves funcions tècniques, l’Institut té un caràcter independent i emet els seus
informes d’acord amb les regles d’investigació
científica que considera adequades.
La posada en marxa de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, el 3 de juny de 2002, ha
suposat un canvi molt important en l’organització
i gestió de la medicina forense. Durant aquests
anys, l’Institut ha dut a terme el desplegament
orgànic i funcional previst en el seu Reglament,
i ha seguit una línia de consolidació del desenvolupament i impuls de la recerca, mantenint
una estreta col·laboració amb les institucions
sanitàries de Catalunya així com amb les universitats i amb altres organismes d’interès científic.
En aquest període ha tingut especial rellevància la convocatòria dels cursos de formació per
a la capacitació en l’àmbit de la medicina forense
en les àrees de patologia i psiquiatria forense,
adreçats al personal funcionari del cos de metges
forenses destinats a l’Institut. Aquesta capacitació ha suposat un avanç molt important en
l’especialització de les tasques del col·lectiu de
metges i metgesses forenses.
Tanmateix, la medicina forense, com a servei
públic, s’ha d’adaptar constantment a les noves
necessitats que es presenten en l’àmbit de l’Administració de justícia i ha de donar-hi resposta amb una organització més àgil i eficaç i amb
la dotació dels mitjans i recursos tècnics que requereixen l’evolució i el desenvolupament de la
medicina forense.
D’una banda, es fa necessari adaptar l’organització territorial de l’Institut a la nova organització territorial del Departament de Justícia
i de la Generalitat, mitjançant l’establiment de
noves divisions territorials i d’àrees més àmplies
que els partits judicials, que possibilitin una
major flexibilitat i una millor adaptació a les
necessitats de prestació del servei dins del territori.
Es fa també necessari, per poder prestar el
servei que requereix l’Administració de justícia
amb un bon nivell tècnic, reorganitzar el Servei
de Patologia Forense, mitjançant l’establiment
de centres de patologia forense, que concentrin
els mitjans i recursos més avançats en aquest
àmbit i on es pugui centralitzar la pràctica de les
autòpsies judicials corresponents a un determinat àmbit territorial.
Finalment, cal avançar en l’especialització del
personal professional mèdic que desenvolupa

les seves funcions en aquest àmbit, mitjançant
la creació de nous serveis i seccions, el desenvolupament dels programes de capacitació avui
ja iniciats i altres processos orientats a la formació de persones expertes en les diferents àrees
de la medicina forense.
Per tot això, d’acord amb l’article 479.4 de la
Llei orgànica del poder judicial, en la redacció
que li dóna la Llei orgànica 19/2003, de 23 de
desembre, i de conformitat amb el Reglament
dels instituts de medicina legal, aprovat pel Reial
decret 386/1996, d’1 de març, havent sol·licitat
informe al Consell General del Poder Judicial,
a proposta del conseller de Justícia i d’acord amb
el Govern,
DECRETO:
Article únic
Reglament de l’Institut
S’aprova el Reglament de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, que s’incorpora a l’annex d’aquest Decret.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Desplegament de l’estructura orgànica de l’Institut i provisió de llocs de treball
1. L’estructura orgànica de l’Institut prevista
en aquest Decret es farà efectiva en la data
d’aprovació de la corresponent modificació de
la relació de llocs de treball, i com a màxim en
un termini de quinze mesos des de la data d’entrada en vigor d’aquest Decret.
2. Anualment, i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, s’aprovarà l’oferta pública
d’ocupació i es convocarà la provisió de llocs de
treball de l’Institut.
Segona
Supressió de divisions i àrees territorials
Mitjançant aquest Decret se suprimeixen les
Divisions Territorials de Barcelona Ciutat i de
Barcelona Comarques, com també les àrees
territorials constituïdes en virtut de la disposició addicional tercera del Decret 302/2001, de
20 de novembre, pel qual es crea l’Institut de
Medicina Legal de Catalunya.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Règim d’adaptació de llocs de treball actuals a
la nova estructura
1. Les persones que ocupen els llocs de treball de responsable o de comandament dels òrgans afectats per aquest Decret, seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no
s’adaptin els nomenaments o es proveeixin, si
escau, els llocs de treball corresponents, d’acord
amb la nova estructura.
2. El personal de l’Institut que actualment
està adscrit als partits judicials o, si escau, a les
àrees territorials i a les divisions de l’Institut, passarà a estar adscrit, amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, a la divisió i dins
d’aquesta, a l’àrea, a què correspongui el seu
centre de treball actual.
El personal tècnic especialista en patologia
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forense passarà a prestar serveis als centres de
patologia forense previstos a l’article 17.3 del
Reglament, de forma progressiva, a mesura que
es vagi centralitzant la pràctica de les autòpsies judicials en els esmentats centres, i de conformitat amb el que estableixi la corresponent relació de llocs de treball. Mentrestant, continuarà
prestant servei en les seves destinacions actuals.
3. El personal de l’Institut que resulti afectat per les modificacions orgàniques d’aquest
Decret continuarà percebent la totalitat de les
seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals
s’imputaven, fins que no es proveeixin o s’adaptin els llocs de treball corresponents d’acord amb
la nova estructura.
Segona
Seu de l’Institut
Fins que no entri en funcionament la Ciutat
de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, l’Institut de Medicina Legal de Catalunya mantindrà la seva seu actual de Barcelona.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Reglament de l’Institut de
Medicina Legal de Catalunya aprovat pel Decret 302/2001, de 20 de novembre, pel qual es
crea l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
i qualsevol altra disposició d’igual o inferior rang
que s’oposi al que estableix aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Desenvolupament normatiu
Es faculta la persona titular del Departament
de Justícia per al desplegament i l’execució del
que estableix aquest Decret.
Segona
Entrada en vigor
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 31 d’octubre de 2006
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1.3 L’Institut té les funcions següents:
a) Auxiliar els jutjats, tribunals, fiscalies i
oficines del Registre Civil mitjançant la pràctica
de proves pericials mèdiques, tant en patologia
forense com clíniques i de laboratori, previstes
a la normativa vigent de medicina forense.
b) Realitzar activitats de docència i investigació relacionades amb la medicina forense.
c) Fomentar la recerca en l’àmbit de la medicina legal i forense.
1.4 No es pot realitzar a les dependències
ni amb els recursos de l’Institut cap activitat tanatològica ni pericial privades.
1.5 En les seves funcions tècniques, l’Institut
té un caràcter independent i emet els seus informes d’acord amb les regles d’investigació científica que considera adequades.
Article 2
Àmbit territorial i seu
2.1 L’àmbit territorial de l’Institut és el que
correspon al territori de Catalunya.
2.2 L’Institut de Medicina Legal de Catalunya té la seu a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.
Article 3
Estructura de l’Institut
3.1 L’Institut de Medicina Legal de Catalunya s’estructura jeràrquicament en els òrgans
directius següents:
a) Director/a de l’Institut.
b) Consell de Direcció.
c) Subdirectors/ores.
3.2 L’Institut s’estructura territorialment en
divisions.
3.3 L’Institut s’organitza en serveis i seccions.
3.4 L’Institut compta amb una Gerència que
s’encarrega del funcionament i gestió administrativa dels seus mitjans personals, materials i
econòmics.
CAPÍTOL 2
Òrgans directius

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 4
El director/a de l’Institut
4.1 El lloc de director/a de l’Institut, dependent de la Direcció General de Relacions amb
l’Administració de Justícia, es proveeix, mitjançant el sistema de lliure designació, entre el
personal funcionari pertanyent al cos de metges
forenses.
4.2 Correspon a la persona titular del Departament de Justícia convocar i resoldre la
convocatòria de provisió del lloc de director/a
de l’Institut.
4.3 El director/a de l’Institut està alliberat
de les funcions que li correspondria realitzar en
la seva condició de metge forense.

Article 1
Naturalesa i funcions
1.1 L’Institut de Medicina Legal de Catalunya és un òrgan tècnic al servei de l’Administració de justícia, adscrit al Departament de
Justícia i dependent de la Direcció General de
Relacions amb l’Administració de Justícia.
1.2 Les despeses que es requereixen per al
seu funcionament s’inclouen en el pressupost del
Departament de Justícia.

Article 5
Funcions del director/a de l’Institut
Corresponen al director/a les funcions següents:
a) Exercir la representació de l’Institut.
b) Formular el pla anual d’actuació de l’Institut, que serà presentat a la Direcció General
de Relacions amb l’Administració de Justícia per
a la seva aprovació.
c) Coordinar l’elaboració de la proposta de

PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya
JOSEP M. VALLÈS
Conseller de Justícia
ANNEX
Reglament de l’Institut de Medicina Legal de
Catalunya

pressupost de l’Institut i presentar-la a la Secretaria General, mitjançant la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia.
d) Coordinar i assignar els treballs que s’han
de realitzar, els quals seran de compliment obligatori per al personal mèdic forense.
e) Vetllar pel compliment exacte de les funcions del personal mèdic forense i de la resta de
personal dependent de l’Institut, i prestar-los la
cooperació necessària per al correcte exercici de
les seves funcions.
f) Establir els criteris d’organització dels
torns de guàrdia, incloses les guàrdies de 24
hores, impulsant-ne la racionalització a fi d’aconseguir una major eficàcia i eficiència en el servei, tant els òrgans jurisdiccionals que exigeixen
presència continuada com en les guàrdies de
disponibilitat de la resta dels òrgans de l’Administració de justícia.
g) Mantenir la deguda relació amb el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada en matèria de formació.
h) Vetllar en l’ordre administratiu i laboral
pel bon funcionament dels serveis.
i) Vigilar i inspeccionar el compliment de
l’horari de treball.
j) Vetllar per la deguda atenció a les persones interessades i al públic en general.
k) Sol·licitar a les autoritats competents la
incoació d’expedients disciplinaris respecte del
personal destinat a l’Institut.
l) Imposar les sancions d’advertència al personal funcionari i laboral destinat a l’Institut,
amb motiu de la comissió de faltes lleus.
m) Presentar davant la Direcció General de
Relacions amb l’Administració de Justícia la memòria dels serveis, treballs i actuacions de l’Institut.
n) Elaborar i presentar a la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia
la proposta anual de necessitats de l’Institut.
o) Proposar les modificacions de la relació
de llocs de treball de l’Institut.
p) Proposar els projectes d’investigació i
activitats docents de l’Institut, escoltada la Comissió de Docència i Investigació.
q) Ser el cap de personal dels metges i metgesses forenses i de la resta de personal adscrit
a l’Institut, sens perjudici de les competències dels
òrgans corresponents del Departament de Justícia, i resoldre els assumptes que li atribueixin
les disposicions normatives d’aplicació.
r) Proposar a l’òrgan competent en matèria
de personal del Departament de Justícia, amb
caràcter excepcional, en situacions d’urgència,
les mesures adients, d’acord amb la legislació
aplicable, per tal d’atendre les necessitats del
servei.
s) Potenciar l’especialització i capacitació
específica dels metges/esses forenses, amb l’objectiu de dotar-los dels coneixements i habilitats
que requereix l’evolució i el desenvolupament
de la medicina legal i forense i formar professionals experts en les diferents àrees temàtiques
de la medicina forense.
t) Exercir la resta de les funcions que li atribueix aquest Reglament i la resta de normativa vigent en matèria de medicina forense o
qualsevol altra que li encarregui la persona titular de la Direcció General de Relacions amb
l’Administració de Justícia d’acord amb la normativa anterior.
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Article 6
Règim jurídic dels actes administratius del director/a
Els actes administratius del director/a de l’Institut no exhaureixen la via administrativa i poden ser objecte de recurs de conformitat amb el
que preveu la legislació sobre procediment administratiu.
Article 7
El Consell de Direcció
7.1 El Consell de Direcció està presidit pel
director/a i integrat per una persona representant de la Direcció General de Relacions amb
l’Administració de Justícia, pels subdirectors/
ores i caps dels diferents serveis, i per dos metges/esses forenses com a membres electius, els
quals són designats d’acord amb el que preveu
l’article 8. El/la gerent de l’Institut assisteix a les
reunions del Consell de Direcció amb veu però
sense vot i actua com a secretari/ària del Consell.
7.2 En cas d’absència del director/a, presideix el Consell el subdirector/a a qui correspongui la substitució, d’acord amb el que estableix
l’apartat e) de l’article 13.
7.3 En cas d’absència de tots dos, presideix
el Consell el subdirector/a present a qui correspongui substituir el director/a en la data més
propera.
7.4 La persona representant de la Direcció
General de Relacions amb l’Administració de
Justícia és designada per la persona titular
d’aquest òrgan, i ha de tenir una categoria igual
o superior a la de cap de servei.
Article 8
Els membres electius del Consell de Direcció
8.1 La persona titular del Departament de
Justícia convoca l’elecció dels metges/esses forenses que integren el Consell de Direcció en el
moment en què finalitza el termini pel qual van
ser elegits, i determina mitjançant ordre les
normes que han de regir el procés d’elecció, una
vegada escoltat el Consell de Direcció.
Són electors els metges i metgesses forenses
que presten servei a l’Institut de Medicina Legal de Catalunya i elegibles tots els metges i
metgesses forenses funcionaris de carrera que
presten servei a l’Institut de Medicina Legal de
Catalunya, tret dels membres nats del Consell
de Direcció.
Les dues persones candidates que obtenen
major nombre de vots són designades membres
electes del Consell de Direcció per la persona
titular del Departament de Justícia. En cas d’empat és designat el metge/essa forense amb més
antiguitat en el cos.
8.2 Els membres electius del Consell de
Direcció són elegits per un període de quatre
anys.
8.3 En el cas que es produeixi alguna vacant com a conseqüència de renúncia, per manca sobrevinguda del requisit de prestar serveis
a l’Institut, o per accedir al Consell de Direcció en qualitat de membre nat, la persona titular
del Departament de Justícia designarà com a
membre electiu del Consell el següent candidat de la llista seguint l’ordre de puntuació
obtinguda, sempre que aquest presti serveis a
l’Institut, pel temps que resti fins a la finalització del mandat a què es refereix la convocatòria.
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Article 9
Finalització del mandat dels membres del Consell
de Direcció
9.1 S’entén que finalitza el mandat dels
membres del Consell de Direcció:
En el cas del director/a, subdirectors/ores i
caps de servei, pel cessament en el càrrec que
els confereix aquesta qualitat.
En el cas dels membres electius, pel transcurs
del temps pel qual van ser elegits, per renúncia
i per manca sobrevinguda del requisit de prestar serveis a l’Institut.
Si el mandat finalitza pel transcurs del temps
pel qual van ser elegides, les persones afectades
mantindran la seva condició de membres del
Consell de Direcció fins que es designin els nous
membres electius.
Si el mandat finalitza per les altres dues causes
es procedirà d’acord amb el que preveu l’article 8.3 d’aquest Reglament.
La persona representant de la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia és de lliure designació i cessament.
9.2 Si alguna de les persones que accedeixen al Consell de Direcció com a membres nats
ha estat designada prèviament com a membre
electiu, cessarà en aquesta darrera condició i es
procedirà d’acord amb el que preveu l’article 8.3
d’aquest Reglament.
Article 10
Funcions del Consell de Direcció
Les funcions del Consell de Direcció són les
següents:
a) Assessorar el director/a en l’exercici de les
seves funcions.
b) Realitzar propostes i col·laborar amb el
director/a en la coordinació dels treballs desenvolupats per l’Institut.
c) Proposar al director/a el pla d’actuació de
l’Institut i cooperar en el seu disseny final.
d) Col·laborar amb el director/a en les propostes relatives al personal de l’Institut.
e) Informar anualment de la memòria dels
serveis, treballs i actuacions de l’Institut, que
recollirà les observacions i comentaris que s’estimin pertinents per a la millora dels serveis
prestats a l’Administració de justícia.
f) Aprovar les directrius tècniques i els protocols d’actuació.
g) Proposar els criteris d’organització dels
torns de guàrdia al director/a de l’Institut.
h) Coordinar amb el director/a l’elaboració
de la proposta anual de necessitats de l’Institut.
i) Proposar la modificació de les àrees territorials de l’Institut.
j) Elevar al director/a les propostes de formació del personal de l’Institut.
k) Proposar al director/a la constitució de la
Comissió de Docència i Investigació.
l) Exercir les altres funcions que li atribueixen aquest Reglament i la resta de normativa
vigent en matèria de medicina forense.
Article 11
Convocatòria, constitució i adopció d’acords del
Consell de Direcció
11.1 El Consell de Direcció es reuneix en
sessió ordinària dues vegades a l’any a convocatòria del director/a, i en sessió extraordinària
sempre que ho decideixi el director/a o a instàncies d’una tercera part dels seus membres
11.2 L’ordre del dia de les sessions l’ha de
fixar el director/a, tenint en compte les peti-
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cions dels membres del Consell, i s’ha de trametre juntament amb la convocatòria i, si escau,
amb la documentació oportuna, amb una antelació mínima de cinc dies, llevat de cas d’urgència apreciada pel director/a, cosa que s’ha de fer
constar en la mateixa convocatòria.
11.3 Per a la constitució vàlida del Consell,
cal que hi assisteixin el director/a o el subdirector/a que el/la substitueixi, el secretari/ària o
persona que el/la substitueixi i la meitat de les
persones que l’integren.
11.4 El nombre d’integrants del Consell de
Direcció s’entén, a tots els efectes, que és en cada
moment el de persones efectivament designades.
11.5 Els acords es prenen per majoria simple
de les persones assistents. Els membres del
Consell tenen el deure de confidencialitat respecte a les deliberacions. Els acords que s’adopten es donen a conèixer en la forma que determina el Consell.
11.6 En cas d’empat decideix el vot de qualitat del director/a de l’Institut.
11.7 En tot allò que no preveu el present
Decret, el Consell es regeix per la normativa
reguladora dels òrgans col·legiats d’aplicació en
l’àmbit de Catalunya i per les seves normes de
funcionament intern.
Article 12
Els subdirectors/ores de l’Institut
12.1 Els llocs de subdirector/a, que depenen
del director/a de l’Institut, es proveeixen mitjançant el sistema de lliure designació.
12.2 Correspon a la persona titular del Departament de Justícia convocar i resoldre la convocatòria de provisió dels llocs de subdirector/
a de l’Institut.
12.3 El director/a de l’Institut, a proposta
del Consell de Direcció, pot decidir l’alliberament parcial de les activitats que corresponen
a un o més subdirectors/ores com a metges forenses, si així està previst en la corresponent
relació de llocs de treball.
Igualment, el director/a pot sol·licitar al Departament de Justícia, a proposta del Consell de
Direcció, l’alliberament total de les activitats que
corresponen a un o més subdirectors/ores com
a metges forenses, mitjançant la modificació de
la relació de llocs de treball, d’acord amb el que
preveu l’article 16.4 del Reglament orgànic del
cos de metges forenses.
Article 13
Funcions dels subdirectors/ores
Cada subdirector/a, en l’àmbit de la divisió
territorial que li correspon, té les funcions següents:
a) Representar l’Institut.
b) Executar el pla anual d’actuació de l’Institut.
c) Dirigir i organitzar el personal, sota les
directrius del director/a, i exercir les facultats
d’inspecció.
d) Auxiliar el director/a de l’Institut en l’exercici de les seves funcions.
e) Substituir el director/a en els casos de
vacant, absència o malaltia. Aquesta funció
correspon cada any a un subdirector/a, d’acord
amb un torn successiu que ha d’establir el Consell de Direcció.
f) Aprovar la distribució de les tasques que
s’han de realitzar i exercir-ne la supervisió.
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g) Traslladar les directrius tècniques i els
protocols d’actuació que acordi el Consell de
Direcció.
h) Elaborar i presentar al Consell de Direcció
els criteris d’organització dels torns de guàrdia.
i) Informar el Consell de Direcció de les
necessitats de formació.
j) Vigilar i inspeccionar el compliment de
l’horari del personal, i donar compte al director/
a de les disfuncions detectades.
k) Elaborar i presentar al Consell de Direcció
la memòria anual de les activitats.
l) Elaborar i presentar al Consell de Direcció la proposta anual de necessitats.
m) Demanar al Consell de Direcció que es
tramitin propostes d’adquisició de mitjans materials.
n) Exercir qualsevol altra funció que li encarregui el director/a, d’acord amb la normativa
vigent.
CAPÍTOL 3
Estructura territorial
Article 14
Les divisions de l’Institut
14.1 L’Institut s’estructura territorialment
en set divisions:
Divisió núm. 1: Barcelona Ciutat i l’Hospitalet
de Llobregat.
Divisió núm. 2: Barcelona Sud.
Divisió núm. 3: Barcelona Nord i Catalunya
Central.
Divisió núm. 4: Girona.
Divisió núm. 5: Lleida.
Divisió núm. 6: Tarragona.
Divisió núm. 7: les Terres de l’Ebre.
Al capdavant de cada divisió hi ha un subdirector/a.
14.2 Les divisions exerceixen les seves funcions en els àmbits territorials, integrats per
partits judicials o àrees territorials, que s’especifiquen a continuació:
1. Divisió núm. 1, de Barcelona i l’Hospitalet
de Llobregat: amb seu a la Ciutat de la Justícia
de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, exerceix les seves funcions als partits judicials de
Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.
2. Divisió núm. 2, de Barcelona Sud: amb seu
a Sant Feliu de Llobregat, exerceix les seves funcions a les àrees territorials següents:
Àrea Llobregat, amb seu a Sant Feliu de Llobregat, que comprèn els partits judicials de Sant
Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, el
Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Gavà.
Àrea Sud, amb seu a Vilanova i la Geltrú, que
comprèn els partits judicials de Vilafranca del
Penedès, Vilanova i la Geltrú i Martorell.
3. Divisió núm. 3, de Catalunya Central i
Barcelona Nord: amb seu a Sabadell, exerceix
les seves funcions a les àrees territorials següents:
Àrea del Vallès, amb seu a Sabadell, que comprèn els partits judicials de Cerdanyola del Vallès, Rubí, Mollet del Vallès, Granollers, Sabadell i Terrassa.
Àrea del Maresme, amb seu a Mataró, que
comprèn els partits judicials de Badalona, Santa
Coloma de Gramenet, Mataró i Arenys de Mar.
Àrea de Barcelona Central, amb seu a Manresa, que comprèn els partits judicials de Manresa, Berga, Vic i Igualada.
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4. Divisió núm. 4, de Girona; amb seu a Girona, exerceix les seves funcions a les àrees territorials següents:
Àrea del Girona Central, amb seu a Girona,
que comprèn el partit judicial de Girona.
Àrea de Girona Nord, amb seu a Figueres,
que comprèn els partits judicials de Figueres i
la Bisbal d’Empordà.
Àrea de Girona Sud, amb seu a Blanes, que
comprèn els partits judicials de Santa Coloma
de Farners, Sant Feliu de Guíxols i Blanes.
Àrea de Girona Pirenaica, amb seu a Olot,
que comprèn els partits judicials de Puigcerdà,
Ripoll i Olot.
5. Divisió núm. 5, de Lleida, amb seu a Lleida, exerceix les seves funcions a les àrees territorials següents:
Àrea de Lleida, amb seu a Lleida, que comprèn els partits judicials de Lleida, Balaguer i
Cervera.
Àrea de Lleida-Aran, amb seu a Tremp,
que comprèn els partits judicials de Tremp i
de Vielha e Mijaran.
Àrea de Lleida-Alt Pirineu, amb seu a la Seu
d’Urgell, que comprèn els partits judicials de la
Seu d’Urgell i Solsona.
6. Divisió núm. 6, de Tarragona, amb seu a
Tarragona, exerceix les seves funcions als partits judicials de Tarragona, el Vendrell, Reus,
Valls i Falset.
7. Divisió núm. 7, de les Terres de l’Ebre, amb
seu a Tortosa, exerceix les seves funcions als
partits judicials de Tortosa, Amposta i Gandesa.
14.3 Per ordre de la persona titular del Departament de Justícia es podrà modificar el
nombre d’àrees territorials, la seva denominació i el seu àmbit territorial, tot respectant l’estructura territorial prevista en l’apartat primer
d’aquest article.
Article 15
Destinació i adscripció del personal
15.1 El centre de destinació dels metges/
esses forenses i de la resta de personal a què fa
referència aquest Decret és l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.
15.2 La relació de llocs de treball determina
l’adscripció del personal de l’Institut a les divisions i àrees territorials.
15.3 Els metges/esses forenses i la resta de
personal de l’Institut presten serveis a l’àrea territorial a la qual es troben adscrits, d’acord amb
les instruccions que reben del subdirector/a.
Excepcionalment, i de forma justificada, quan
ho requereixen necessitats del servei de caràcter extraordinari, el personal de l’Institut pot
prestar serveis en àrees territorials diferents
d’aquella a la qual es troba adscrit, d’acord amb
les instruccions del subdirector/a que correspongui o bé del director/a de l’Institut, i amb dret
a percebre les indemnitzacions per raó de servei que siguin procedents.
CAPÍTOL 4
Serveis i seccions de l’Institut
Article 16
Serveis i seccions de l’Institut
16.1 L’Institut s’organitza en:
a) El Servei de Patologia Forense, del qual
depenen la Secció d’Anatomia Forense i la Secció d’Histopatologia.

b) El Servei de Clínica Medicoforense, del
qual depenen la Secció de Valoració del Dany
Corporal i la Secció de Psiquiatria.
c) El Servei de Laboratori Forense, del qual
depèn la Secció de Laboratori Forense.
d) El Servei de Documentació Forense.
e) La Secció de Formació, Docència i Recerca Forense.
16.2 Els serveis de Patologia Forense, de
Clínica Medicoforense, de Laboratori Forense
i de Documentació Forense, i la Secció de Formació, Docència i Recerca Forense depenen del
director/a de l’Institut i la seva competència s’estén a tot l’àmbit territorial de Catalunya.
16.3 La provisió dels llocs de treball de cap
de servei i cap de secció es durà a terme mitjançant el sistema de concurs específic, d’acord amb
criteris d’especialització o capacitació específica
que estableixi la corresponent relació de llocs
de treball.
16.4 Els/les caps de servei i caps de secció
exerceixen, a més de les funcions pròpies del
càrrec, les de metge forense.
En l’exercici de les seves funcions de metge
forense estaran sota les ordres del subdirector/
a de la divisió on estigui adscrit el seu centre de
treball.
16.5 Els metges/esses forenses exerceixen
les funcions assignades als diferents serveis de
l’Institut, d’acord amb els encàrrecs que reben
del subdirector/a que territorialment correspongui, del qual depenen orgànicament.
Tanmateix, els/les caps de servei, caps de secció i els metges/esses forenses destinats en llocs
de treball per a la provisió dels quals s’exigeix
l’especialització o capacitació específica en un
àrea determinada, exerceixen les funcions de
metge forense relacionades amb la seva àrea específica.
L’establert en el paràgraf anterior s’entén
sense perjudici que durant la prestació del servei de guàrdia o per necessitats del servei puguin
realitzar qualsevol funció pròpia dels metges
forenses, d’acord amb les instruccions que rebin del subdirector/a que territorialment correspongui.
16.6 En l’exercici de les funcions pròpies de
cada servei, els metges/esses forenses actuen sota
les directius tecnicofuncionals del/de la cap de
servei respectiu.
Article 17
Servei de Patologia Forense
17.1 Al Servei de Patologia Forense li correspon:
a) Les funcions relatives a la investigació
medicolegal i autòpsies en tots els casos de mort
violenta o sospitosa de criminalitat que hagin
succeït a Catalunya, quan siguin ordenades per
l’autoritat judicial o pel Ministeri Fiscal.
b) La identificació de cadàvers i restes humanes.
17.2 Les funcions relatives al Servei de Patologia Forense són desenvolupades preferentment pel personal metge forense que ocupa els
llocs de treball per a la provisió dels quals s’exigeix la capacitació o especialització en patologia forense i pels tècnics especialistes en aquesta matèria, als centres de patologia forense de
l’Institut, o en altres instal·lacions habilitades a
aquest efecte, d’acord amb la normativa vigent.
Excepcionalment, el subdirector/a que correspongui pot autoritzar que determinades pràctiques necròpsiques es puguin realitzar en locals
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que no siguin els propis o habilitats per l’Institut, per bé que ho ha de posar de forma immediata en coneixement del director/a de l’Institut, que pot revocar l’autorització.
El director/a de l’Institut pot demanar la col·laboració de l’Institut Nacional de Toxicologia
i Ciències Forenses i del laboratori de policia
científica dels Mossos d’Esquadra i d’altres
laboratoris de policia científica amb seu a Catalunya, en aquells supòsits en què pugui considerar-se convenient per als resultats de la investigació. També pot demanar la col·laboració dels
laboratoris clínics de la xarxa hospitalària d’utilització pública de Catalunya, o d’altres instituts
de medicina legal.
17.3 Els centres de patologia forense de
l’Institut són centres especialitzats en patologia
forense que concentren els recursos i mitjans
més avançats en aquesta matèria, alta tecnologia, radiologia digital, laboratori d’histopatologia, entre d’altres. Aquests centres, que centralitzen la pràctica de les autòpsies judicials
derivades de les àrees i divisions de l’Institut,
són els següents:
Centre de Patologia Forense de Ciutat de la
Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat,
que actuarà com a centre de referència de tots
els centres de patologia de l’Institut.
Centre de Patologia Forense de Collserola.
Centre de Patologia Forense de Girona.
Centre de Patologia Forense de Lleida.
Centre de Patologia Forense de Tarragona.
Centre de Patologia Forense de les Terres de
l’Ebre.
El Departament de Justícia podrà autoritzar
la creació de centres de patologia forense diferents dels previstos en aquest Reglament.
17.4 Del Servei de Patologia Forense depenen dues seccions:
a) La Secció d’Anatomia Forense.
b) La Secció d’Histopatologia.
Article 18
Secció d’Anatomia Forense
Les funcions de la Secció d’Anatomia Forense són les relatives a la realització de les pràctiques necròpsiques ordenades per l’autoritat
judicial o pel Ministeri Fiscal.
Article 19
Secció d’Histopatologia
Les funcions de la Secció d’Histopatologia
són les relatives a l’estudi microscòpic i al diagnòstic de les peces obtingudes en les autòpsies
practicades per l’Institut.
Article 20
Servei de Clínica Medicoforense
20.1 Les funcions del Servei de Clínica Medicoforense són desenvolupades pels metges/
esses forenses i per la resta de personal adient
de l’Institut en l’àmbit de les àrees territorials.
20.2 Les funcions de clínica medicoforense són les relatives a la realització dels peritatges medicolegals i, en particular, al control periòdic de les persones lesionades i de la valoració
dels danys corporals que siguin objecte d’actuacions processals, i també de l’assistència o vigilància facultativa a les persones detingudes que
es trobin a disposició judicial o del Ministeri
Fiscal.
20.3 Del Servei de Clínica Medicoforense
depenen dues seccions:
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a) La Secció de Valoració del Dany Corporal.
b) La Secció de Psiquiatria.
Article 21
Secció de Valoració del Dany Corporal
Les funcions de la Secció de Valoració del
Dany Corporal són les relatives a l’emissió dels
dictàmens sobre les persones lesionades i de la
valoració dels danys corporals que siguin objecte
d’actuacions processals.
Article 22
Secció de Psiquiatria
Les funcions de la Secció de Psiquiatria són
les relatives a l’emissió dels dictàmens que l’autoritat judicial o el Ministeri Fiscal requereixen
sobre aquesta especialitat.
Article 23
Servei de Laboratori Forense
23.1 Les funcions del Servei de Laboratori Forense són desenvolupades preferentment
pels metges/esses forenses que ocupin els llocs
de treball per a la provisió dels quals s’exigeixi
la capacitació o especialització en toxicologia
forense, pel personal dels cossos d’administració
general i d’administració especial i pel personal
laboral amb funcions de laboratori, als centres
de laboratori forense de l’Institut.
23.2 Les funcions del Servei de Laboratori Forense són les relatives a la realització d’anàlisis biològiques, d’hemogenètica, clíniques i de
toxicologia, sens perjudici de les competències
de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, que actua com a centre de referència en matèria de la seva especialitat.
23.3 Els centres de laboratori forense de
l’Institut són els següents:
Centre de laboratori de la Ciutat de la Justícia
de Barcelona i de l’Hospitalet de Llobregat, que
actuarà com a centre de referència de tots els
centres de laboratori forense de l’Institut.
Centre de Laboratori de Collserola.
Centre de Laboratori de Girona.
Centre de Laboratori de Lleida.
Centre de Laboratori de Tarragona.
Centre de Laboratori de les Terres de l’Ebre.
El Departament de Justícia podrà autoritzar
la creació de centres de laboratori forense diferents dels previstos en aquest Reglament.
23.4 Del Servei de Laboratori Forense depèn la Secció de Laboratori Forense.
Article 24
Secció de Laboratori Forense
Les funcions de la Secció de Laboratori Forense són les relatives a la realització d’anàlisis
biològiques, d’hemogenètica, clíniques i de toxicologia.
Article 25
Servei de Documentació Forense
25.1 Les funcions del Servei de Documentació Forense són les relatives a l’organització
i supervisió del treball normalitzat d’emmagatzematge, arxivament i recuperació de les dades,
documents, mostres, resultats o qualsevol tipus
d’informació inherent a les proves pericials
generades als serveis de l’Institut, d’acord amb
les directrius establertes en el Consell de Direcció.
25.2 El Servei de Documentació Forense ha
de garantir, de conformitat amb la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
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dades de caràcter personal, i altres disposicions
que siguin aplicables, la protecció de dades de
caràcter personal i també la corresponent cadena de custòdia.
25.3 El Servei de Documentació Forense es
coordina amb altres serveis per homogeneïtzar
els criteris d’elaboració de documents.
Article 26
Secció de Formació, Docència i Recerca Forense
Les funcions de la Secció de Formació, Docència i Recerca Forense són les relatives a l’elaboració del programa anual de formació i dels
programes de recerca i desenvolupament de
l’Institut.
Es coordina amb la unitat docent de Metge
Intern Resident en l’especialitat de Medicina
Legal i Forense, a la qual dóna suport, i proposa
els programes de formació a la Comissió de
Docència i Investigació.
Article 27
Funcions dels/de les caps de servei
Els/les caps de servei tenen, dins del camp de
la medicina forense que respectivament els correspon, les funcions següents:
a) Supervisar i coordinar l’activitat de les
diferents seccions que depenen del servei.
b) Proposar al director/a, que al seu torn ho
farà al Consell de Direcció, l’aprovació de protocols d’actuació i les directrius tècniques pròpies
del seu àmbit d’actuació, les quals s’imparteixen
en cadascun dels àmbits territorials mitjançant els
subdirectors respectius.
c) Realitzar estudis per al coneixement de la
pràctica medicolegal a les diferents àrees específiques i àmbits territorials.
d) Realitzar propostes de millora en el camp
de la medicina forense que li correspongui.
e) Reunir i explotar les dades estadístiques
sobre l’activitat medicoforense a les diferents
àrees específiques i àmbits territorials, i dur el
registre de les especialitats.
f) Proposar la creació de registres i d’unitats
de documentació en àrees temàtiques de la
medicina forense en què s’estimi necessari.
g) Promoure progressivament l’establiment
de controls de qualitat en els diferents procediments medicolegals.
h) Fer les propostes de formació en el camp
de la medicina forense que li correspongui.
i) Exercir qualsevol altra funció que li encarreguin el director/a o el subdirector/a.
Article 28
Funcions dels/de les caps de secció
Els/les caps de secció tenen, dins del camp de
la medicina forense que respectivament els correspon, les funcions següents:
a) Realitzar i supervisar estudis de recerca i
formació, sota la direcció del/de la cap de servei corresponent dins del seu àmbit de coneixement.
b) Col·laborar i realitzar propostes de millora
en el camp de la medicina forense que li correspon.
c) Explotar, sota la supervisió del/de la cap
del servei, les dades estadístiques sobre l’activitat medicoforense en les diferents àrees específiques i àmbits territorials, i dur el registre de
les especialitats.
d) Exercir qualsevol altra funció que li encarregui el/la cap de servei corresponent.
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CAPÍTOL 5
Estructura administrativa
Article 29
La Gerència
29.1 L’Institut disposa d’una Gerència, amb
rang assimilat a servei, de la qual és gerent una
persona funcionaria del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya, o bé del
cos de secretaris judicials, que depèn directament del director/a.
29.2 Correspon a la Gerència de l’Institut
desenvolupar les tasques de caràcter administratiu que li encarregui el director/a, especialment les de gestió administrativa de mitjans
personals, materials i econòmics, i la coordinació
estadística, dels arxius i de la memòria anual de
l’Institut.
29.3 En les divisions de l’Institut que pel
volum de treball ho requereixin, pot haver-hi
una secretaria administrativa que dependrà
funcionalment de la Gerència de l’Institut i
desenvoluparà les tasques administratives que
li encarregui el subdirector/a respectiu, especialment les de gestió de personal i de mitjans
materials.
29.4 La Gerència i, si escau, les secretaries
administratives, tindran el suport i la col·laboració de la Secretaria General i de la Direcció General de Relacions amb l’Administració
de Justícia en l’àmbit de les seves respectives
competències.
Article 30
Personal destinat a l’Institut
30.1 Està destinat a l’Institut el personal
funcionari pertanyent al cos de metges forenses.
Els metges/esses forenses poden estar especialitzats o capacitats en les diferents àrees temàtiques de la medicina forense.
30.2 També presten serveis a l’Institut el
personal funcionari d’altres cossos d’administració general i d’administració especial i dels
cossos de gestió processal i administrativa, de
tramitació processal i administrativa i d’auxili
judicial de l’Administració de justícia, de conformitat amb el que estableixi la corresponent
relació de llocs de treball.
30.3 Pot haver-hi a l’Institut llocs de personal tècnic especialista en patologia forense així
com altres llocs de personal laboral que exigeixin
les necessitats del servei.
Article 31
Relació de llocs de treball
31.1 La relació de llocs de treball de l’Institut determina l’adscripció dels metges forenses i de la resta de personal de l’Institut a les
divisions i àrees territorials.
La relació de llocs de treball pot preveure
l’adscripció del personal de l’Institut als centres
de patologia forense o de laboratori forense de
l’Institut previstos als articles 17.3 i 23.3 d’aquest
Reglament.
En la relació de llocs de treball de l’Institut
també es fan constar els diferents tipus de lloc,
la seva denominació i característiques, el complement retributiu específic, la forma de proveirlos i els requisits exigits per desenvolupar-los.
31.2 La relació de llocs de treball de l’Institut es fa pública al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
31.3 La relació de llocs de treball s’aprova,
pel que fa al personal funcionari dels cossos al
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servei de l’Administració de Justícia, de conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica del
poder judicial i les disposicions normatives que
la despleguen.
CAPÍTOL 6
Docència i investigació
Article 32
La Comissió de Docència i Investigació
32.1 L’Institut compta amb una Comissió de
Docència i Investigació, que col·labora en les activitats de formació organitzades pel Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del
Departament de Justícia, altres departaments
de la Generalitat de Catalunya o altres administracions públiques, impulsa les tasques docents
i d’investigació, i proposa els projectes d’investigació i els plans de formació de l’Institut.
32.2 Aquesta Comissió està integrada pels
membres següents: un catedràtic/àtica o professor/ora universitari/ària de medicina, que n’exerceix la presidència; el director/a de l’Institut de
Medicina Legal de Catalunya; el/la cap de la
Secció de Formació, Docència i Investigació; tres
metges forenses; un facultatiu/iva de l’Institut
Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, i
dos catedràtics/àtiques o professors/ores universitari/àries amb preferència de medicina legal.
El/la gerent de l’Institut assisteix a les reunions de la Comissió de Docència i Investigació
amb veu i sense vot, i actua com a secretari/ària
de la Comissió.
32.3 El president/a i els restants membres
de la Comissió són nomenats pel director/a de
l’Institut; els metges forenses, a proposta del
Consell de Direcció; el facultatiu/iva, a proposta
de l’Institut de Toxicologia, i els catedràtics/àtiques o professors/ores universitaris, a proposta de les universitats.
32.4 El president/a i els membres de la Comissió de Docència i Investigació són nomenats
per un termini de quatre anys i cessen un cop
transcorregut el termini pel qual han estat nomenats.
També cessen per renúncia i per deixar de
tenir la condició per la qual van ser nomenats.
32.5 A proposta de la Comissió poden participar-hi amb veu però sense vot altres persones expertes quan l’especificitat de la matèria
així ho aconsella.
32.6 En tot allò que no preveu el present
Decret, la Comissió de Docència i Investigació
es regeix per la normativa reguladora dels òrgans col·legiats d’aplicació en l’àmbit de Catalunya i per les seves normes de funcionament
intern.
Article 33
Col·laboració amb les universitats i altres institucions
33.1 L’Institut col·labora amb les universitats o altres institucions mitjançant convenis i
altres instruments de cooperació subscrits pel
Departament de Justícia, i promou la participació i vinculació dels metges forenses en l’activitat
docent.
33.2 La formació inicial de les persones
aspirants a metge forense i permanent dels metges forenses pot anar a càrrec dels metges forenses de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
o altres instituts de medicina legal, així com de
les persones que exerceixin docència en els

departaments de medicina legal o altres departaments, segons ho requereixi l’especialitat corresponent.
33.3 El Departament de Justícia pot establir, amb entitats sanitàries públiques i privades,
concerts adreçats a la utilització de locals, serveis i mitjans tecnològics per a la instal·lació i el
funcionament de l’Institut.
33.4 L’Institut de Medicina Legal de Catalunya podrà organitzar fòrums de debat, reflexió, anàlisi i informació en matèria de medicina legal, amb la finalitat de donar a conèixer
als jutges, magistrats i fiscals els criteris de valoració medicoforense i les pautes d’investigació científica.
(06.292.162)
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DEPARTAMENT
D’INTERIOR
ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS
I APOSTES DE LA GENERALITAT
RESOLUCIÓ
INT/3420/2006, de 19 d’octubre, per la qual es publica l’inici de distribució i les característiques de
la sèrie de bitllets de Loto Ràpid denominada Extraordinari (número de sèrie 110).
L’article 1.2 del Decret 261/2006, de 20 de
juny, estableix que l’Entitat Autònoma de Jocs
i Apostes de la Generalitat fixarà per acord del
Consell d’Administració el percentatge i l’estructura de premis de cada sèrie del joc de la
loteria Loto Ràpid.
L’article 4 de l’Ordre de 4 de març de 1987,
per la qual s’aprova el Reglament del joc de Loto
Ràpid organitzat per l’Entitat Autònoma de
Jocs i Apostes de la Generalitat, estableix que
les característiques de les sèries de Loto Ràpid
que s’emetin es publicaran mitjançant una resolució del director general de l’Entitat.
Per tal, doncs, de publicar l’inici de la distribució i les característiques de la sèrie de bitllets
de Loto Ràpid denominada Extraordinari, i de
conformitat amb el Consell d’Administració,
RESOLC:
L’inici de distribució de la sèrie de bitllets de
Loto Ràpid denominada Extraordinari (número
de sèrie 110) a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, les característiques de la qual es detallen a continuació:
—1 La sèrie està formada per 600.000 (siscents mil) bitllets, i el percentatge destinat a
premis programat és del 65,00% amb l’estructura de premis següent:
72.000 premis de 3 euros: 216.000 euros.
40.000 premis de 5 euros (1+2+2): 200.000 euros.
8.000 premis de 10 euros (5+5): 80.000 euros.
8.000 premis de 10 euros: 80.000 euros.
4.000 premis de 20 euros (5+5+10): 80.000 euros.
4.000 premis de 20 euros: 80.000 euros.
4.000 premis de 30 euros (10+10+10): 120.000
euros.
4.000 premis de 30 euros: 120.000 euros.
250 premis de 50 euros (15+20+15): 12.500 euros.
250 premis de 50 euros (20+20+10): 12.500
euros.
220 premis de 50 euros: 11.000 euros.
160 premis de 100 euros (50+50): 16.000 euros.
120 premis de 100 euros: 12.000 euros.
20 premis de 500 euros: 10.000 euros.
5 premis de 12.000 euros (1.000 euros al mes
durant 12 mesos): 60.000 euros.
1 premi de 60.000 euros: 60.000 euros.
Total: 1.170.000 euros.
—2 El preu de venda al públic dels bitllets
d’aquesta sèrie és de 3 (tres) euros.
—3 El sistema per descobrir els premis presortejats consisteix a rascar les àrees de joc identificades en el bitllet com “joc 1”, “joc 2” i “joc
3”. El “joc 1”, situat a la part esquerra del bitllet està representat per símbols de bosses de
diners i una casella “premi”; el “joc 2”, situat a
la part dreta superior del bitllet està represen-

45607

tat per piles de monedes i una casella amb la
menció “el seu número”, i el “joc 3”, situat a la
part inferior dreta del bitllet està representat per
piles de bitllets.
—4 Els bitllets guanyadors són aquells que
resultin premiats, en un, dos o els tres jocs, de
conformitat amb les regles següents:
Joc 1: si sota l’àrea de joc rascada apareixen
tres símbols idèntics es guanya la quantitat indicada en la casella “premi”.
Joc 2: si el número que apareix sota la menció “el seu número” coincideix amb un dels
números que apareixen sota les piles de monedes es guanya la quantitat indicada sota el número que ha coincidit.
Joc 3: si sota l’àrea de joc rascada apareixen
tres quantitats iguals es guanya (un cop) aquesta
quantitat.
—5 Si sota algun dels tres jocs apareix el símbol d’una ferradura es guanya el premi que consisteix en una quantitat fixa de 1.000 (mil) euros cada mes durant dotze mesos.
—6 El pagament del premi de 1.000 (mil)
euros cada mes durant dotze mesos s’efectuarà a l’Oficina d’Atenció, Informació i Pagament
de Premis de Loto Catalunya, Gran Via de les
Corts Catalanes, 658, Barcelona.
Barcelona, 19 d’octubre de 2006
XAVIER GUITART I DOMÈNECH
Director general
(06.291.194)
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DECRET
412/2006, de 31 d’octubre, de creació de diversos
col·legis d’educació infantil i primària.
La previsió de la demanda d’escolarització en
els nivells de parvulari i educació primària aconsella la revisió en determinats municipis de
l’oferta de places escolars públiques, per tal de
possibilitar una millor resposta a les necessitats
educatives.
Amb aquesta finalitat i d’acord con el que
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de
3 de juliol, de regulació del dret a l’educació, a
proposta del conseller d’Educació i Universitats
i d’acord amb la deliberació prèvia del Govern,
DECRETO:
Article únic
Crear els col·legis d’educació infantil i primària que es detallen a l’annex d’aquest Decret.
DISPOSICIÓ FINAL
S’autoritza el conseller d’Educació i Universitats per a l’execució i desenvolupament del que
disposa aquest Decret.
Barcelona, 31 d’octubre de 2006
PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya
JOAN MANUEL DEL POZO I ÀLVAREZ
Conseller d’Educació i Universitats
ANNEX
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
I UNIVERSITATS A EL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Sant Andreu de la Barca.
Codi centre: 08063758.
Adreça: av. de la Constitució/av. Pau Negre.
Per desglossament del CEIP de Sant Andreu
de la Barca, amb codi 08060848.
Municipi: Santa Coloma de Cervelló.
Codi centre: 08063771.
Adreça: av. de la Pau, 1.
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
I UNIVERSITATS A BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Alt Penedès
Municipi: Olèrdola.
Codi centre: 08065597.
Adreça: c. de Rafael de Casanova, s/n.
Municipi: Vilafranca del Penedès.
Codi centre: 08064738.
Adreça: c. de J. B. Foix, s/n.
Comarca: Bages
Municipi: Castellnou de Bages.
Codi centre: 08063862.
Adreça: urbanització Serrat, s/n.
Municipi: Sant Joan de Vilatorrada.
Codi centre: 08062778.
Adreça: c. de Salvador Espriu, s/n.

