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Disposicions

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

DECRET

87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus munici-
pals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la 
recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Generalitat de Catalunya exerceix la competència compartida en matèria 
de medi ambient d’acord amb els articles 111 i 144 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya.

L’article 6 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, disposa que el Govern ha d’elaborar un programa 
general de coordinació del conjunt d’accions necessàries adreçades a promoure la 
prevenció i la minimització dels residus i de la seva perillositat, la reutilització dels 
residus, la recollida selectiva de residus, el reciclatge i altres formes de valorització 
dels residus, la valorització energètica dels residus, la disposició del rebuig i la 
regeneració dels sòls i dels espais degradats, i a impedir la contaminació del sòl.

En el marc general establert per aquest programa, la Generalitat de Catalunya 
elabora programes específics per a les diferents fraccions de residus.

Amb la planificació de la gestió dels residus es contribueix a un acompliment 
efectiu de la jerarquia en la gestió, avançant cap a la societat del reciclatge en la 
qual es proposa evitar la producció de residus i fomentar la seva utilització com a 
recurs.

En el marc establert aquest Decret aprova el Programa de gestió de residus mu-
nicipals de Catalunya (PROGREMIC), que d’acord amb el que estableix l’article 9 
del Text refós de la Llei reguladora dels residus i el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya té naturalesa de pla sectorial de coordinació.

El Programa de gestió de residus municipals de Catalunya estableix els objectius 
i mecanismes per acomplir els reptes assumits. D’altra banda, la planificació de les 
infraestructures necessàries per assolir aquests objectius es troba al Pla territorial 
sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals aprovat mitjançant el 
Decret 16/2010, de 16 de febrer.

El nou Programa de gestió de residus municipals constitueix un dels instruments 
per donar resposta a les mancances detectades en l’àmbit de la gestió dels residus 
municipals i a les noves necessitats imposades per la normativa europea en l’àmbit 
dels residus municipals. Entre aquestes darreres, la més important és l’obligació 
imposada a tots els estats membres en la Directiva 1999/31/CE de reduir progres-
sivament, respecte als nivells abocats el 1995, les quantitats de residus municipals 
biodegradables destinades als dipòsits controlats (una reducció del 25% abans del 
16 de juliol de 2006, del 50 % abans del 16 de juliol de 2009 i del 65% abans del 
16 de juliol de 2016).

A més, el Decret preveu les obligacions dels ens locals pel que fa al desplegament 
de mecanismes per assolir els objectius establerts en el Programa, el tractament 
de la fracció resta a les infraestructures de gestió de residus municipals i el submi-
nistrament d’informació sobre gestió de residus municipals. Cal posar de relleu la 
col·laboració que ha existit sempre entre la Generalitat i el món local en l’intercanvi 
d’informació, fet que ha forjat els fonaments del coneixement de la realitat en la 
gestió dels residus municipals que permeten que la tasca de planificació esdevingui 
una eina eficaç.

D’altra banda, es regula succintament el procediment per a l’aprovació del pla de 
desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica i els cànons que graven 
la disposició del rebuig dels residus municipals.
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En la tramitació del Programa s’ha realitzat l’avaluació ambiental preceptiva en els 
termes establerts en la normativa vigent. D’aquesta manera, s’ha elaborat l’informe 
de sostenibilitat ambiental, s’han celebrat les consultes pertinents i s’ha elaborat 
la memòria ambiental. El resultat d’aquests tràmits s’ha tingut en consideració en 
l’elaboració del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya.

Per tot això, d’acord amb els dictàmens del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya i de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Medi 
Ambient i Habitatge i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

CAPÍTOL I
Aprovació del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya

Article 1
Aprovació del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya

S’aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya que determina 
amb caràcter programàtic la planificació del Govern de la Generalitat de Catalunya 
per a la gestió dels residus municipals i que es pot consultar a les dependències de 
l’Agència de Residus de Catalunya i en la seva seu electrònica (www.arc.cat).

Article 2
Naturalesa

El Programa de gestió de residus municipals de Catalunya té naturalesa jurídi-
ca de pla sectorial de coordinació, d’acord amb l’article 148 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.

Article 3
Objecte

El Programa de gestió de residus municipals de Catalunya té per objecte la 
planificació de la gestió dels residus municipals produïts a l’àmbit territorial de 
Catalunya.

Article 4
Contingut

D’acord amb l’article 9 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, el Programa de gestió de residus mu-
nicipals de Catalunya està integrat pel següent contingut:

a) Els objectius que s’han d’assolir en la gestió dels residus municipals a 
Catalunya.

b) Les prioritats de les actuacions necessàries per a la gestió dels residus muni-
cipals de Catalunya.

c) Els mètodes i els procediments de tractament i gestió dels residus municipals 
aplicables a cada zona, d’acord amb les instal·lacions establertes pel Pla territorial 
sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals.

d) Les bases generals d’actuació per programar, finançar i executar les activitats 
de gestió de residus municipals.

Article 5
Exercici de competències municipals

D’acord amb l’article 9 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, els ajuntaments han d’exercir les com-
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petències de programació, planificació, ordenació i execució en matèria de gestió 
de residus dels residus municipals d’acord amb el Programa de gestió de residus 
municipals de Catalunya.

Article 6
Seguiment i avaluació

1. El seguiment i l’avaluació de les actuacions previstes en el Programa de 
gestió de residus municipals de Catalunya correspon a l’Agència de Residus de 
Catalunya.

2. El Programa ha de ser objecte d’un seguiment i avaluació biennals, d’acord 
amb els principis de participació pública i transparència.

Article 7
Revisió i modiicació

1. La revisió i la modificació de les actuacions previstes en el Programa de ges-
tió de residus municipals de Catalunya correspon, pel que fa a la seva elaboració 
i proposta a l’Agència de Residus de Catalunya i pel que fa a la seva aprovació al 
Govern de la Generalitat de Catalunya.

2. El Programa ha de ser revisat com a màxim en sis anys.

Article 8
Finançament

1. Les actuacions previstes en el Programa de gestió de residus municipals de 
Catalunya es financen per l’Agència de Residus de Catalunya d’acord amb el que 
estableixen els contractes programes subscrits o a subscriure entre l’Agència de 
Residus de Catalunya i el Govern.

2. El calendari previst en el programa per a l’execució de les actuacions s’ha 
d’ajustar a les disponibilitats pressupostàries de l’Agència de Residus de Catalunya 
de cada exercici, prioritzant o reprogramant, si escau, les actuacions.

Article 9
Objectius

S’estableixen per a l’any 2012 els següents objectius en relació amb la gestió dels 
residus municipals:

Prevenció en origen: reducció respecte a l’any 2006 d’un 10% en la generació de 
residus municipals per càpita.

Valorització material: 48% de valorització material total dels residus municipals 
generats.

Reducció del rebuig destinat a disposició final: disminució progressiva de 
residus sense tractar destinats a incineració o dipòsit controlat fins assolir un 
100% de tractament i disposició d’un 41% de rebuig respecte a la generació total 
de residus.

Article 10
Prioritats de les actuacions necessàries per a la gestió dels residus municipals de 
Catalunya

Les prioritats de les actuacions necessàries per a la gestió dels residus municipals 
de Catalunya es fonamenten en els següents eixos:

a) Jerarquia de gestió, d’acord amb el que estableix l’article 6 del Text refós 
de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de 
juliol.

b) Jerarquia d’actuació, que estableix la jerarquia en les accions a realitzar en els 
tres àmbits d’actuació del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya: 
la ciutadania, les organitzacions i les infraestructures.
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Article 11
Mètodes i procediments de tractament i gestió dels residus municipals aplicables 
a cada zona

1. D’acord amb l’article 53 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, tots els municipis han de prestar 
el servei de recollida selectiva de les diverses fraccions de residus, fent servir els 
sistemes de separació i recollida que s’hagin mostrat més eficients i que siguin més 
adequats a les característiques del seu àmbit territorial.

2. Els mètodes i els procediments de tractament de residus municipals han 
d’adaptar-se a les característiques i a les necessitats de cada zona, d’acord amb el 
Pla territorial d’infraestructures de residus municipals.

Article 12
Bases generals d’actuació per programar, inançar i executar les activitats de 
gestió de residus municipals

La programació, el finançament i l’execució de les activitats de gestió de residus 
municipals es porta a terme d’acord amb un pla de seguiment i un pla financer, en 
el marc del que estableixen els articles 6 i 8.

Article 13
Òrgan de coordinació de les actuacions de gestió de residus municipals

1. Es crea l’òrgan de coordinació de les actuacions de gestió de residus municipals 
en l’àmbit general de Catalunya i en relació amb cadascuna de les instal·lacions del 
Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals.

2. L’òrgan de coordinació de les actuacions de gestió de residus municipals està 
integrat pels següents membres:

a) El president o presidenta, que es designa pel president o presidenta de l’Agència 
de Residus de Catalunya.

b) Dos o dues vocals designats per l’Agència de Residus de Catalunya.
c) Tres vocals en representació dels ens locals, designats de la manera següent: 

un o una vocal per l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament 
de Residus, un altre o una altra vocal per l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques i un altre o una altra vocal per la Federació de Municipis de Catalunya.

d) El secretari o secretària, que designa l’Agència de Residus de Catalunya, amb 
veu i sense vot.

3. El règim de funcionament de l’òrgan de coordinació de les actuacions de 
gestió de residus municipals s’estableix en el reglament intern que el mateix òrgan 
aprovi. De manera supletòria, és d’aplicació la normativa sobre procediment d’ad-
ministració de la Generalitat.

4. D’acord amb el que disposa l’article 18.4 del Text refós de la Llei reguladora 
dels residus s’ha de crear una comissió de seguiment del funcionament de cadascuna 
de les instal·lacions de gestió de residus municipals d’interès general i estratègic 
previstes al Pla territorial sectorial d’infraestructures de residus municipals.

La comissió de cada instal·lació s’ha de crear a partir de l’inici de la seva activitat, 
a iniciativa de l’ens local titular de la competència de la gestió dels residus de l’àmbit 
territorial on aquesta estigui ubicada, qui ha de garantir la participació de l’Agència 
de Residus de Catalunya i de les organitzacions socials del mateix àmbit territorial.

Les normes de funcionament de la comissió de seguiment són les que el mateix 
òrgan aprovi i, de manera supletòria, s’aplica el que estableix la normativa de règim 
local per a les corporacions locals.

Article 14
Desplegament dels mecanismes necessaris per assolir els objectius establerts en 
el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya

Els ens locals han de desplegar els mecanismes necessaris per assolir els objectius 
establerts en el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya.
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Article 15
Tractament de la fracció resta a les infraestructures de gestió de residus munici-
pals

Amb caràcter general, els municipis han de destinar la fracció resta generada 
en el seu àmbit territorial a les infraestructures de gestió de residus municipals 
que prestin servei en l’àmbit territorial corresponent, d’acord amb el Pla territorial 
sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals, excepte que raons 
tècniques o ambientals aconsellin el seu tractament en una altra instal·lació, atesa 
la jerarquia de gestió establerta en el Decret legislatiu 1/2009.

Article 16
Subministrament d’informació sobre gestió de residus municipals

1. En virtut del principi de cooperació entre administracions públiques, els ens 
locals han d’informar anualment a l’Agència de Residus de Catalunya sobre la gestió 
de residus realitzada en l’àmbit de les seves competències.

2. La informació ha d’incloure els codis i les descripcions dels residus recollits, així 
com les quantitats de cada codi, i ha de diferenciar els models de recollida implantats 
i les quantitats destinades a cada gestor final per a cada model de recollida.

CAPÍTOL II
Procediment per a l’aprovació del pla de desplegament de la recollida selectiva 
de la fracció orgànica

Article 17
Aprovació del pla de desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgàni-
ca

1. El pla de desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica previst 
en l’article 53 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, ha de ser aprovat per l’Agència de Residus de 
Catalunya.

2. Els ens locals encarregats de la prestació del servei de recollida selectiva de la 
fracció orgànica han de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya la sol·licitud 
d’aprovació del pla de desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica 
que hagin elaborat.

3. En la sol·licitud d’aprovació del pla de desplegament de la recollida selectiva 
de la fracció orgànica ha de constar la informació següent:

a) Declaració de l’estat actual de la recollida selectiva de la fracció orgànica.
b) Calendari de desplegament en relació amb les diferents fases del desplegament 

en població servida o generadors singulars servits, amb indicació de les dates de 
cada fase i fins al final del desplegament.

c) Actuacions necessàries per al desplegament total que es preveu realitzar i 
dates previstes per a la seva finalització.

4. L’obligació de presentar la sol·licitud d’aprovació del pla de desplegament de 
la recollida selectiva de la fracció orgànica s’ha de complir en el format que aprovi 
l’Agència de Residus de Catalunya i està disponible a la seu electrònica de l’Agència 
de Residus de Catalunya (www.arc.cat).

5. La sol·licitud també es pot presentar a l’Agència de Residus de Catalunya a 
través de mitjans electrònics.

6. En el cas que el municipi sigui l’ens competent en la gestió de la fracció or-
gànica, el desplegament previst s’avalua a l’àmbit municipal.

7. En el cas que un ens supramunicipal sigui el competent en la gestió de la fracció 
orgànica, el desplegament previst s’avalua a l’àmbit supramunicipal.

8. En el cas que les competències de la recollida selectiva de la fracció orgànica 
siguin diferents a les de recollida del rebuig, el desplegament previst s’avalua en 
l’àmbit de les competències de la recollida selectiva de la fracció orgànica.
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Article 18
Seguiment dels plans de desplegament de la recollida selectiva de la fracció or-
gànica aprovats

L’Agència de Residus de Catalunya és l’ens encarregat de realitzar el seguiment 
del grau de compliment de les previsions de desplegament que es disposin en la 
resolució d’aprovació corresponent.

CAPÍTOL III
Distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 
municipals

Article 19
Sol·licitud de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig 
dels residus municipals

1. El procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposi-
ció del rebuig dels residus municipals s’inicia amb la presentació per part de l’ens 
beneficiari del model de sol·licitud aprovat per l’Agència de Residus de Catalunya, 
previ reconeixement de la condició de beneficiari per part de l’Agència de Residus 
de Catalunya. La sol·licitud es pot presentar en el registre general de l’Agència de 
Residus de Catalunya o als Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge a Barcelona, a Girona, a Lleida, a Tarragona i a les Terres de l’Ebre, o 
en qualsevol de les formes que preveu la normativa aplicable sobre procediment 
administratiu de la Generalitat de Catalunya.

2. La sol·licitud de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició 
del rebuig de residus municipals ha d’anar acompanyada de la documentació justi-
ficativa que escaigui, d’acord amb els conceptes de distribució sol·licitats, i segons 
els criteris de distribució aprovats anualment per la Junta de Govern per als Residus 
Municipals del Fons de Gestió de Residus.

3. El model de sol·licitud, el qual s’elabora d’acord amb els criteris de distribu-
ció que aprovi la Junta de Govern per als Residus Municipals del Fons de Gestió 
de Residus, i les taules annexes de càlculs justificatius, està disponible a la seu 
electrònica de l’Agència de Residus de Catalunya (www.arc.cat). El formulari 
esmentat ha de ser degudament emplenat de manera informàtica i signat per 
l’alcalde o alcaldessa, o pel representant legal de l’òrgan de govern quan el sol-
licitant sigui un ens local, o pel president o presidenta quan el sol·licitant sigui 
un ens supramunicipal.

4. La documentació justificativa per a cadascun dels conceptes de distribució 
dels cànons i el termini per a presentar la sol·licitud de distribució de la recaptació 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals es determinen 
anualment per la Junta de Govern per als Residus Municipals del Fons de Gestió 
de Residus i estan disponibles a la seu electrònica de l’Agència de Residus de 
Catalunya.

5. Només s’admet una sol·licitud de distribució de la recaptació dels cànons sobre 
la disposició del rebuig dels residus municipals per cada ens beneficiari.

6. La sol·licitud també es pot presentar a l’Agència de Residus de Catalunya a 
través de mitjans electrònics.

7. La Junta de Govern per als Residus Municipals del Fons de Gestió de Resi-
dus pot acordar atorgar una bestreta a tots aquells ens locals o supramunicipals 
beneficiaris de la distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus municipals, la qual es fa efectiva per l’Agència de Residus de 
Catalunya i es descompta de l’import definitiu a distribuir d’acord amb la resolució 
que posi fi al procediment.
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Article 20
Tramitació de la sol·licitud de distribució de la recaptació dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus municipals

La tramitació de les sol·licituds de distribució de la recaptació dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus municipals es regeix pel que estableix la normativa 
aplicable sobre procediment administratiu de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Habilitació al conseller o consellera competent en matèria de medi ambient

S’habilita el conseller o consellera competent en matèria de medi ambient per 
modificar aspectes estrictament tècnics i reglats del Programa de gestió de residus 
municipals de Catalunya si de l’avaluació i el seguiment que ha de realitzar l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya es constata que aquesta modificació és necessària per 
adaptar les actuacions previstes a exigències derivades de normativa superior.

Segona
Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor al cap d’un mes de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de juny de 2010

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

(10.174.172)
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	EDU/2220/2010, de 18 de juny, de modificació de la Resolució EDU/1660/2010, de 10 de març, per la qual s’autoritza un cicle de formació professional inicial a un centre educatiu privat.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	INSTITUT CATALÀ
	DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
	RESOLUCIÓ
	CMC/2218/2010, de 30 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals de 30 de juny de 2010 pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a les a
	ctivitats de les formacions musicals estables de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	DECRET
	85/2010, de 29 de juny, sobre el pesatge, classificació i marcatge de les canals porcines.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	DECRET
	86/2010, de 29 de juny, d’organització territorial de la Inspecció de Treball de Catalunya.
	ORDRE
	TRE/369/2010, de 28 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de projectes de cases d’ofici dins del programa Noves Cases per a Nous Oficis (projecte
	 Impuls - Treball).
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució TRE/309/2006, de 21 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes per al període del 10.10.2006 al 31.12.2009 (codi de 
	conveni núm. 7902502) (DOGC núm. 4821, pàg. 5277, de 14.2.2007).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT
	RESOLUCIÓ
	ASC/2207/2010, de 18 de juny, d’autorització d’obertura d’un Punt d’Informació Juvenil a Folgueroles.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	DECRET
	87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.
	DECRET
	88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
	DECRET
	89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la co
	nstrucció.
	AGÈNCIA CATALANA
	DE PROTECCIÓ DE DADES
	RESOLUCIÓ
	de 22 de juny de 2010, d’adjudicació d’ajuts d’especialització i recerca en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	VCP/2211/2010, de 30 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball de la Direcció de Serveis del Departament de la Vicepresidència (convocatòria de provisió núm. VCP/10/10).
	RESOLUCIÓ
	VCP/2212/2010, de 30 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de treball d’analista de polítiques de personal de la Direcció de Serveis del Departament de la Vicepresidència (convocatòria de provisió 
	núm. VCP/11/10).
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/2221/2010, de 17 de juny, de nomenament d’un funcionari de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 46/94).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/2208/2010, de 30 de juny, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats, restringit a determinat personal, per dotar de nou llocs de treball del cos auxiliar d’administració de la Generalitat de Catalunya els Serveis Comuns a la Delegació 
	Territorial del Govern a Girona del Departament de la Vicepresidència (convocatòria de provisió núm. FP/008/2010).
	RESOLUCIÓ
	GAP/2223/2010, de 15 de juny, de reclassificació del lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
	RESOLUCIÓ
	GAP/2224/2010, de 15 de juny, de reclassificació del lloc de treball d’intervenció de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
	a la Resolució GAP/1818/2010, de 3 de juny, de convocatòria del procés selectiu per proveir set places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, opció estadística, de l’Insti
	tut d’Estadística de Catalunya del Departament d’Economia i Finances (DOGC núm. 5646, pàg. 44785, de 9.6.2010).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/2214/2010, de 10 de juny, de modificació de la Resolució EDU/1821/2010, de 4 de juny, per la qual es nomenen els tribunals que han de valorar els mèrits corresponents a la convocatòria del concurs de mèrits per a l’accés als cossos de catedràtics d’en
	senyament secundari, d’arts plàstiques i disseny i d’escoles oficials d’idiomes.
	RESOLUCIÓ
	EDU/2215/2010, de 23 de juny, de cessament de la responsable de gestió administrativa de recursos informàtics del Departament d’Educació.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/2222/2010, de 21 de juny, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de dos llocs de treball del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/002/10).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	al Decret 73/2010, de 3 de juny (DOGC núm. 5647, pàg. 45172, de 10.6.2010).
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	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	EDICTE
	de 18 de juny de 2010, de notificació del laude número 6463/2009.
	EDICTE
	de 28 de juny de 2010, de notificació d’una resolució.
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	de 29 de juny de 2010, de notificació d’actes administratius.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	PTO/2204/2010, de 29 de juny, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del Projecte DC-05068.7-M1, “Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25. PK 180+400 al 1
	99+735. Tram: Gurb - Espinelves”, als termes municipals de Calldetenes, Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Espinelves, Sant Sadurní d’Osormort i Gurb.
	RESOLUCIÓ
	PTO/2205/2010, de 29 de juny, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del Projecte DC-05068.8-M1, “Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25. PK 199+735 al 2
	16+820. Tram: Espinelves - Santa Coloma de Farners”, dels termes municipals d’Espinelves, Santa Coloma de Farners, Arbúcies i Sant Hilari Sacalm.
	RESOLUCIÓ
	PTO/2206/2010, de 29 de juny, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del Projecte DC-05068.9-M1, “Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25. PK 216+820 al 2
	35+800. Tram: Santa Coloma de Farners - Caldes de Malavella”, als termes municipals de Santa Coloma de Farners, Brunyola, Vilobí d’Onyar i Caldes de Malavella.
	EDICTE
	de 21 de juny de 2010, de notificació de diversos acords d’iniciació i propostes de resolució d’expedients sancionadors de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i de Tramvies de Barcelona.
	EDICTE
	de 21 de juny de 2010, de notificació de diverses resolucions d’expedients sancionadors en matèria de ferrocarrils.
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	ANUNCI
	sobre l’aprovació de diversos convenis urbanístics.
	PORTS DE LA GENERALITAT
	ANUNCI
	de convocatòria d’un concurs per a iniciar el procediment d’atorgament d’una autorització administrativa.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament (exp. 158/2010).
	PARC SANITARI PERE VIRGILI
	ANUNCI
	del Parc Sanitari Pere Virgili, sobre la licitació del subministrament de bolquers i empapadors salvallits per a adults (exp. 08/67).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 22 de juny de 2010, pel qual es notifica l’inici d’un expedient sancionador i el plec de càrrecs (exp. AM-B-1-2010).
	EDICTE
	de 22 de juny de 2010, pel qual es notifica una proposta de resolució d’expedient sancionador (exp. REG-B-5-2010).
	EDICTE
	de 22 de juny de 2010, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients sancionadors.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 22 de juny de 2010, pel qual es fan públiques les resolucions dictades pel director general de Relacions Laborals en recursos d’alçada interposats en matèria de regulació d’ocupació.
	EDICTE
	de 22 de juny de 2010, pel qual es fan públiques les resolucions dictades pel director general de Relacions Laborals en els expedients de regulació d’ocupació.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit de la modificació dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Associació Catalana d’Instal·lacions de Tractament de residus especials (ACITRE).
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit de la modificació dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Gremi de Prefabricats i Derivats del Ciment de Catalunya.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit de la modificació dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Confederació Catalana de la Construcció.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit de la modificació dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Gremi d’Electricitat, Fontaneria, Gas, Calefacció i Afins de l’Anoia.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització ambiental relativa al Projecte i l’Estudi d’impacte ambiental d’una activitat extractiva i el Pla especial urbanístic d’explotació de recursos naturals procedents d’activitat extractiva als termes 
	municipals de Bellpuig i Castellnou de Seana (exp. LA-2008/0119).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 25 de juny de 2010, de notificació de la resolució d’aprovació del nou Projecte constructiu del sistema de sanejament de Camp-redó, als termes municipals de Tortosa i l’Aldea (clau S-AA-01030-P1).
	EDICTE
	de 25 de juny de 2010, de notificació de la Resolució d’aprovació de la relació dels béns i drets afectats pel Projecte constructiu de substitució de la canonada diàmetre 700 entre el Pasteral i l’ETAP de Montfullà, als termes municipals de la Cellera de 
	Ter, Anglès i Bescanó (clau A-AA-00431-P).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2009002278).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2006000557).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. UDPH2010002352).
	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 constructiu dels col·lectors i l’estació depuradora d’aigües residuals de Vallfogona de Ripollès, al
	 terme municipal de Vallfogona de Ripollès, i de l’estudi d’impacte ambiental.
	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 constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Font-rubí, al terme municipal de Camprodon
	.
	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 constructiu dels col·lectors i l’estació depuradora d’aigües residuals de Peratallada, al terme muni
	cipal de Forallac.
	ANUNCI
	d’informació pública relativa a diversos expedients d’extinció d’aigües superficials.
	ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA - AIGÜES 
	DEL TER I DEL LLOBREGAT, EMPRESA PÚBLICA
	EDICTE
	de 28 de juny de 2010, sobre una Resolució referent a l’aprovació definitiva del Projecte constructiu de l’estació de bombament i canonada d’impulsió al dipòsit de Can Quiseró (T.M. de Masquefa i Sant Llorenç d’Hortons).
	UNIVERSITATS
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	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	a tres resolucions de 21 de juny de 2010, per les quals s’anuncien licitacions per a la contractació de la concessió de l’explotació de diversos serveis (DOGC núm. 5662, pàg. 51196, 51197 i 51198, de 2.7.2010).
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	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte d’obres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte d’obres.
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	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 49 de Barcelona, sobre procediment ordinari (exp. 368/06).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 24 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 419/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Terrassa, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 98/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1266/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Sabadell, sobre actuacions de judici verbal (exp. 348/2010).
	EDICTE
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	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Sant Boi de Llobregat, sobre declaració d’hereus abintestat (exp. 1005/2009).
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	EDICTE
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