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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

CORRECCIÓ D’ERRADA
a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu
a les persones jurídiques (DOGC núm. 5123, pàg. 34378, de 2.5.2008).
Havent observat una errada en la publicació de l’esmentada Llei en el DOGC
núm. 5123, pàg. 34378, de 2.5.2008, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la disposició transitòria quarta, Funcions del protectorat, pàgina 34423, on
diu:
“a) o presentar els comptes anuals durant, almenys, dos exercicis.”,
ha de dir:
“a) No presentar els comptes anuals durant, almenys, dos exercicis.”.
Barcelona, 7 de juliol de 2008
ROSA PÉREZ I ROBLES
Cap de l’Àrea de Tractament de Textos del DOGC
(08.189.097)
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Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5170 – 10.7.2008

DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
RESOLUCIÓ
IRP/2161/2008, d’1 de juliol, per la qual es modiica la Resolució IRP/1349/2008,
de 29 d’abril, per la qual s’estableixen mesures de regulació de la circulació i del
transport de mercaderies per les carreteres de Catalunya per al 2008.
El Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu creat per
la Llei 14/1997, de 24 de desembre, i adscrit al Departament d’Interior (actualment
Interior, Relacions Institucionals i Participació), tenint en compte el que disposa
l’article 3.3.a) del Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i
determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, té atribuïdes, conjuntament amb d’altres òrgans del
Departament, les funcions de gestió i control del trànsit a les vies interurbanes
i a les travesseres o vies urbanes que afectin la circulació interurbana, així com
l’adopció de les mesures necessàries per garantir la seguretat i la luïdesa del trànsit
de les carreteres.
L’exercici de les funcions esmentades es pot concretar, de conformitat amb el
que estableixen l’article 16 del Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de
2 de març, i els articles 37 i 39 del Reglament general de circulació, aprovat pel Reial
decret 1428/2003, de 21 de novembre, en l’establiment de restriccions temporals o
permanents a la circulació de vehicles en determinats itineraris de vies interurbanes
i ins i tot de vies urbanes o travesseres.
A aquests efectes, es va dictar la Resolució IRP/1349/2008, de 29 d’abril, per
la qual s’estableixen mesures de regulació de la circulació i del transport de mercaderies per les carreteres de Catalunya per al 2008, que es va publicar al DOGC
núm. 5126, de 7.5.2008.
Escau en aquest moment modiicar l’esmentada Resolució a l’annex C, xarxa
d’itineraris per a mercaderies perilloses, en relació amb la carretera C-44.
En ús de les atribucions que em confereix l’article 8.c) de la Resolució IRP/4181/2006,
de 18 de desembre, de delegació de funcions del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en diversos òrgans del Departament,

RESOLC:
—1 Modiicar l’annex C, paràgraf primer: Xarxa d’itineraris per a mercaderies
perilloses (XIMP), de la Resolució IRP/1349/2008, de 29 d’abril, per la qual s’estableixen mesures de regulació de la circulació i del transport de mercaderies per
les carreteres de Catalunya per al 2008, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
On diu:
“Carretera C-44, des del PK 1,000 enllaç 37 (l’Hospitalet de l’Infant-Móra d’Ebre)
de l’autopista AP-7 al PK 26,500 enllaç amb C-12 i des d’aquest enllaç ins a l’enllaç
amb la N-420 (Móra d’Ebre).”,
ha de dir:
“Carretera C-44, des del PK 1,000 (enllaç 38 l’Hospitalet de l’Infant-Móra la
Nova) de l’autopista AP-7 al PK 26,500 (enllaç amb la C-12) i carretera C-12 del PK
60,500 (enllaç amb la C-44) ins l’enllaç amb la N-420 (Móra la Nova).”
—2 Modiicar l’annex C, paràgraf tercer: Itineraris especíics a Tarragona, de la
Resolució IRP/1349/2008, de 29 d’abril, per la qual s’estableixen mesures de regu-
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