
Projecte de decret pel qual es regula el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut 
pública. 
 
 
La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya constitueix el marc 
regulador de les accions que han de permetre fer efectiu el dret a la protecció de la salut 
al territori,  d’acord amb els principis d’universalització, d’integració de serveis, de 
simplificació,  racionalització, eficàcia i eficiència de l’organització sanitària, concepció 
integral de la salut, descentralització i desconcentració de la gestió, sectorització de 
l’atenció sanitària i participació comunitària. 
 
L’article 62 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, va crear el Pla de Salut de Catalunya com 
l’instrument indicatiu i el marc de referència per a totes les actuacions públiques en la 
matèria, en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. Al seu torn, l’article 64 d’aquesta Llei 
estableix que correspon al Departament de Salut formular els criteris generals de la 
planificació sanitària, i també fixar els objectius, els índex i els nivells bàsics a assolir en 
les matèries que s’inclouen en el Pla de Salut de Catalunya.  
 
Mitjançant el Decret de 7 de gener de 1980 es va aprovar el primer mapa sanitari de 
Catalunya que a partir d’una anàlisi dels recursos i dels serveis sanitaris existents en 
aquell moment, va delimitar per a cada àrea de salut un desplegament territorial dels 
serveis necessaris. Les propostes de planificació del desplegament d’aquest primer Mapa 
van portar a una profunda transformació tant de l’atenció primària que es va efectuar 
mitjançant el Decret 84/1985, de 21 de març, de mesures per a la reforma de l’atenció 
primària de salut a Catalunya, com de l’organització hospitalària que es va traduir en la 
creació de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública,  mitjançant el Decret 202/1985, de 
15 de juliol. Posteriorment, s’ha avançat en l’establiment de les xarxes d’utilització pública 
de centres serveis i establiments sociosanitaris i de centres serveis i establiments de salut 
mental, per mitjà, respectivament del Decret 242/1999, de 31 d’agost pel qual es crea la 
xarxa de centres, serveis i establiments  sociosanitaris d’utilització pública de Catalunya i 
el Decret 213/1999, de 27 de juliol, pel qual es crea la xarxa de centres, serveis i 
establiments de salut mental d’utilització pública de Catalunya. Finalment,  mitjançant el 
Decret 378/2000, de 21 de novembre, es configura el sistema sanitari integral d’utilització 
pública (SISCAT) que integra totes les xarxes esmentades juntament amb els centres i 
establiments d’atenció primària que han d’actuar d’una manera coordinada per tal d’oferir 
una atenció integral a la salut dels ciutadans,  
 
En el context actual del sistema públic de salut, l’instrument de la planificació de serveis 
esdevé una eina bàsica  per a orientar i facilitar la presa de decisions alhora de 
desenvolupar i adequar els serveis a les necessitats de la població. A aquest propòsit 
respon el mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.  
 
Tot i recuperar la tradició en la denominació del Mapa sanitari com a instrument de 
planificació estratègica dels serveis de salut amb una visió de conjunt, el nou mapa no 
s’enfoca només a proposar les infraestructures necessàries en el territori i l’ordenació 
territorial sinó també a establir criteris de planificació per desenvolupar i adequar els 
serveis, amb una perspectiva de futur. El Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública es 
configura com l’instrument de planificació mitjançant el qual el Departament de Salut 
determina les línies directrius per a fer efectiu el desenvolupament dels serveis que 
conformen el sistema públic de salut i per adequar-los a les necessitats de la població, 
d’acord amb els objectius del Pla de Salut de Catalunya i els plans directors del 



Departament de Salut, i atenent els criteris d’equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció 
de la ciutadania. 
 
L’exercici de la planificació de serveis ha de permetre adaptar els criteris generals de 
planificació a les característiques substantives de cada territori i població, per tal 
d’orientar el desenvolupament i l’adequació dels serveis a les seves necessitats. D’acord 
amb l’estructura de descentralització organitzativa del sistema sanitari de Catalunya,  s’ha 
previst que el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública es delimiti en base a la nova 
configuració organitzativa, de base territorial, del sistema de salut: els governs territorials. 
D’altra banda, en aquesta tasca de planificació estratègica dels serveis de salut, el 
Departament de Salut ha de comptar amb un òrgan de direcció i amb la col·laboració 
d’experts tècnics que assessorin en el procés d’elaboració, revisió i execució del Mapa 
sanitari, sociosanitari i de salut pública. Amb aquesta finalitat, es crea el Comitè de 
direcció del mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.   
 
A l’empara del que preveu l’article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, vist/d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta 
del/ la conseller/a de Salut, i amb la deliberació prèvia del Govern, 
 
Decreto:  
 
Article 1 
Objecte i finalitats 
 
1.1 El Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública és l’instrument de planificació  
mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per a fer efectiu 
el desenvolupament dels serveis que conformen el sistema públic de salut  per adequar-
los a les necessitats de la població, d’acord amb els objectius del Pla de Salut de 
Catalunya i els plans directors del Departament de Salut, i atenent els criteris d’equitat, 
eficiència, sostenibilitat i satisfacció de la ciutadania. 
1.2  A efectes d’aquest Decret es consideren serveis del sistema públic de salut de 
Catalunya els serveis sanitaris i sociosanitaris del sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya i els serveis de salut pública.   
1.3 Les línies estratègiques i els criteris de planificació del Mapa sanitari, sociosanitari i 
de salut pública són el marc de referència per al desplegament de l’ordenació de serveis 
en l’àmbit del sistema públic de salut. 
1.4 Els criteris de planificació del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública tindran en 
compte la perspectiva de gènere, especialment la promoció específica de la salut de les 
dones, incloent els serveis adreçats a l’atenció a condicions de salut relacionades amb 
les dones i aplicant polítiques específiques d’adaptació dels serveis per tal de prevenir i 
eliminar les situacions de discrimació que siguin observades. 
 
 
Article 2 
Contingut 
 
El Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública ha d’incloure:   
a) La valoració i l’anàlisi de la situació inicial i tendències que, a partir de les dades 
disponibles i estudis específics, abasti les característiques demogràfiques i les 
projeccions de població, la disponibilitat de recursos estructurals, professionals i 
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tecnològics, l’accessibilitat als serveis, la demanda i la utilització dels serveis, la visió dels 
ciutadans i els professionals sobre l’atenció sanitària i la despesa del sistema públic de 
salut. 
b) Les línies estratègiques que serveixin de referència comuna a tot el sistema públic de 
salut per a l’orientació dels serveis amb una perspectiva de futur. 
c) Els criteris de planificació dels serveis sobre els quals es fonamentin les actuacions 
que ha d’impulsar el Departament de Salut per al desenvolupament i l’adequació dels 
serveis, d’acord amb les necessitats de la població. Aquests criteris de planificació han de 
ser aplicables als diferents tipus de serveis i han de fer referència a les necessitats de 
coordinació entre ells, atenent a la seva interdependència, per tal d’afavorir la continuïtat 
assistencial. 
d) Els escenaris territorials que estableixin les orientacions per al desenvolupament i 
adequació dels serveis a les necessitats de la població, en el context específic de cada 
territori i de les projeccions demogràfiques i de necessitats. 
e) La identificació de serveis d’alta especialització i concentració que superin 
l’enfocament de planificació sobre la base dels escenaris territorials en ser de referència 
per al conjunt de Catalunya. 
 
Article 3 
Àmbits territorials 
 
La plasmació dels criteris de planificació del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública 
en forma d’escenaris territorials, d’acord amb allò establert a l’article 2 d) d’aquest Decret, 
es durà a terme en base a la realitat territorial de referència de les estructures per a la 
governabilitat territorial que es constitueixin en cada moment en l’àmbit de la salut.  
 
Article 4 
Procediment 
 
4.1 Correspon al Departament de Salut, mitjançant la Direcció General de Planificació i 
Avaluació, elaborar l’avantprojecte de Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.  
4.2 L’avantprojecte de Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública serà aprovat, 
inicialment, pel Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, amb presentació prèvia 
al Consell Català de la Salut. Posteriorment, serà sotmès a tràmit d’informació pública i 
d’audiència d’aquelles entitats que tenen la representació i la defensa d’interessos 
afectats pel Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
4.3 El Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública és aprovat per acord del Govern de la 
Generalitat, a proposta del conseller o consellera de Salut. 
4.4 El Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, una vegada aprovat pel Govern de la 
Generalitat, s’ha de trametre al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de 30 dies a 
fi que el conegui. 
4.5 El Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública es podrà consultar en el lloc web del 
Departament de Salut (www.gencat.net) i estarà a disposició de les persones 
interessades a la seu de la Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament 
de Salut i dels serveis territorials d’aquest Departament. 
 
Article 5 
Actualització i seguiment 
 
5.1 El Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública s’actualitzarà periòdicament, de forma 
total o parcial, d’acord amb el procediment establert a l’article 4 d’aquest Decret, tenint en 
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compte els canvis en les necessitats de la població, els resultats de l’avaluació dels 
serveis, els avenços en el coneixements científics i els àmbits de prioritat en la 
planificació de serveis que estableixi el Departament de Salut, d’acord amb el Pla de salut 
de Catalunya. 
5.2 Correspon al Departament de Salut avaluar i fer el seguiment del procés d’implantació 
del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, així com efectuar-ne la seva 
actualització.  
 
Article 6 
Creació del Comitè de direcció del Mapa 
 
Es crea el Comitè de direcció del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de 
Catalunya adscrit al Departament de Salut,  com a òrgan directiu en la determinació dels 
objectius i criteris generals de la  planificació dels serveis i en el procés d’elaboració, 
revisió i execució del mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.  
 
 
Article 7 
Funcions del Comitè 
 
Corresponen al Comitè de direcció del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública les 
funcions següents: 
a) Prioritzar els àmbits sobre línies estratègiques i criteris de planificació a incloure en el 
Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
b) Determinar els continguts que han de ser objecte de revisió en les actualitzacions 
periòdiques del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
c) Dirigir els treballs d’actualització del Mapa.  
d) Establir les vies de relació interdepartamental per a l’elaboració dels treballs del Mapa 
sanitari, sociosanitari i de salut pública i garantir en aquest àmbit de relació 
interdepartamental el seguiment i l’execució de les propostes, d’acord amb els criteris de 
planificació establerts. Atesa l’actuació simultània i sinèrgica dels serveis de salut i 
socials, especialment en l’atenció sociosanitària, l’atenció a la salut mental i l’atenció a les 
persones amb situació de dependència, s’establiran vies de coordinació i col·laboració 
específiques amb els òrgans responsables de la planificació dels serveis socials de 
Catalunya. 
e) Aprovar la metodologia de seguiment de la implantació del Mapa sanitari, sociosanitari 
i de salut pública. 
 
Article 8 
Composició i funcionament 
 
8.1 El Comitè de direcció del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública es compon 
dels membres següents: 
a) President/a: el/ la consellera de Salut 
b) Vicepresident/a: el/la director/a de Planificació i Avaluació del Departament de Salut 
c) Vocals: 
-El/La secretari/a general del Departament de Salut. 
-El/La director/a del Servei Català de la Salut. 
-El/La secretari/a d’Estratègia i Coordinació del Departament de Salut. 
-El/La director/a general de Salut Pública del Departament de Salut. 
-El/La director/a general de Recursos Sanitaris del Departament de Salut. 
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-El/La director/a de l’Institut d’Estudis de la Salut. 
-El/La subdirector/a del Servei Català de la Salut. 
-El/la directora de l’Àrea de Serveis i Qualitat del Servei Català de la Salut. 
-El/la directora de l’Agència de Protecció de la Salut. 
-Una persona en representació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
-Una persona en representació del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
-Una persona en representació del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
-Una persona en representació de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental 
del Departament de Presidència. 
-Una persona en representació de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. 
-Tres professionals de reconeguda solvència i experiència en el camp de la planificació 
sanitària, designats/designades pel/per la conseller/a de Salut. 
-El/la cap de la Unitat del Mapa Sanitari, que actuarà com a secretari/a del Consell. 
8.2 El funcionament i el règim d’adopció d’acords del Comitè de direcció del Mapa 
sanitari, sociosanitari i de salut pública s’ha d’ajustar a les disposicions generals 
reguladores dels òrgans col·legiats. 
8.3 Amb l’objecte d’aconseguir la paritat de gèner, el Comitè serà integrat per un mínim 
d’un 50% de dones. Aquesta participació femenina s’aplicarà a totes les persones 
membres que no ho siguin per raó del càrrec, sempre que en la composició total del 
Comitè no s’arribi a aquest percentatge. 
 
 
Article 9 
Execució 
 
9.1 Correspon al Departament de Salut impulsar l’execució de les mesures de 
desenvolupament i adequació dels serveis que es derivin dels criteris de planificació 
recollits en el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
9.2 El Servei Català de la Salut haurà d’adaptar la provisió de serveis, mitjançant els 
convenis i contractes de gestió de serveis sanitaris que formalitzi amb les entitats 
proveïdores de serveis sanitaris,  per fer efectives les directrius de desenvolupament i 
d’adequació de serveis al territori  que derivin del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut 
pública. 
 
 
Disposició derogatòria 
 
Queda derogat el Decret de 7 de gener de 1980, pel qual s’aprova el Mapa Sanitari de 
Catalunya i l’Ordre de 26 de setembre de 1983, de creació del Comitè Director per al 
desplegament del Mapa Sanitari de Catalunya (DOGC núm. 370, de 7.10.1983).  
 
 
Disposició final 
Única 
 
Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Barcelona, __ de _____ de 2007 
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José Montilla i Aguilera 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 
 
 
Marina Geli i Fàbrega  
Consellera de Salut 
 
 

 6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


