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d) Oficines de Benestar Social:
El Bages-Manresa: c. Sant Blai, s/n, 08240

Manresa.
El Baix Camp-Reus: pl. Mas Pellicer, 55 (po-

lígon sant Josep Obrer), 43204 Reus.
El Baix Ebre-Tortosa: c. Tarragona, 7-9, 43500

Tortosa.
El Baix Llobregat:
Cornellà de Llobregat-Sant Ildefons: c. Cris-

tòfor Llargués, 12, 08940 Cornellà de Llobregat.
El Prat de Llobregat: c. Girona, 103, 08820 el

Prat de Llobregat.
Esplugues de Llobregat-Can Vidalet: c. Ce-

dres, 29, 08950 Esplugues de Llobregat.
Gavà: c. Sant Pere, 66, 08850 Gavà.
Martorell: pg. Catalunya, s/n, 08760 Martorell.
Sant Boi de Llobregat-Sant Boi: c. Bonaven-

tura Aribau, 11, 08830 Sant Boi de Llobregat.
Sant Boi de Llobregat-Camps Blancs: pl.

Euskadi, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat.
Viladecans: c. Sant Marià, 34-38, 08840 Vila-

decans.
El Baix Penedès-el Vendrell: c. General Prim,

12, 43700 el Vendrell.
El Barcelonès:
Badalona-Sant Roc: av. del Maresme, 182-

190, 1r, 08918 Badalona.
Badalona-Llefià: c. la Pau, 23 (cant. Mare de

Déu de Lorda), 08913 Badalona.
Badalona-Lloreda-Sant Crist: rbla. Sant Joan,

79, 08915 Badalona.
Badelona-Pomar: av. Sabadell, s/n, 08915

Badalona.
Barcelona-Baró de Viver: pg. Sta. Coloma,

102, local 61, 08030 Barcelona.
Barcelona-Canyelles: c. Miguel Hernández,

25, 08042 Barcelona.
Barcelona-Ciutat Meridiana: pl. Roja (cant.

c. Vallcivera), 08033 Barcelona.
Barcelona-Ciutat Vella-el Raval: c. Sant Pau,

46, 08001 Barcelona.
Barcelona-el Camp de l’Arpa: c. Còrsega, 709,

08026 Barcelona.
Barcelona-el Carmel: pl. Pastrana, 15, 08032

Barcelona.
Barcelona-el Poblenou: c. Marià Aguiló, 45,

08005 Barcelona.
Barcelona-Gràcia: c. Providència, 42, 08024

Barcelona.
Barcelona-Hostafrancs-Sants: c. Sant Roc, 28,

08014 Barcelona.
Barcelona-La Guineueta: c. Lorena, 57-59,

08042 Barcelona.
Barcelona-La Verneda: c. Maresme, 286,

08020 Barcelona.
Barcelona-Oficina del Ciutadà: pl. Pau Vila,

1, 08039 Barcelona.
Barcelona-Sant Andreu: pg. de Fabra i Puig,

13, 08030 Barcelona.
Barcelona-Verdum: c. Luz Casanovas, 8-10,

08042 Barcelona.
Barcelona-Vilapicina: c. Petrarca, 57, 08031

Barcelona.
Barcelona-Zona Franca: c. Mineria, 8, 08004

Barcelona.
L’Hospitalet de Llobregat-Bellvitge: av. Mare

de Déu de Bellvitge, 20, 08907 l’Hospitalet de
Llobregat.

L’Hospitalet de Llobregat-la Florida: av. Mas-
nou, 66, 08905 l’Hospitalet de Llobregat.

L’Hospitalet de Llobregat-Sanfeliu: c. Emi-
grant, 23, 08906 l’Hospitalet de Llobregat.

Sant Adrià de Besòs-Besòs: rda. Sant Ramon

de Penyafort (cant. c. Jaume Huguet), 08930
Sant Adrià de Besòs.

Sant Adrià de Besòs-Centre: c. Major, 8-10,
08930 Sant Adrià de Besòs.

Santa Coloma de Gramenet-Santa Coloma:
av. Generalitat, 57, 08922 Santa Coloma de Gra-
menet.

Santa Coloma de Gramenet-Singuerlín: c.
Singuerlín, 51, 08924 Santa Coloma de Grame-
net.

El Berguedà-Berga: pl. Sant Joan, s/n, 08600
Berga.

El Garraf-Vilanova i la Geltrú: c. Forn del
Vidre, 12, 08800 Vilanova i la Geltrú.

El Gironès
Girona: c. la Rutlla, 20-22, 17002 Girona.
Salt-Les Bernardes: c. Sant Dionís, 40, 17190

Salt.
El Maresme:
El Masnou: c. Narcís Monturiol, 1, baixos,

08320 el Masnou.
Mataró: c. Vitòria, 17, 08303 Mataró.
Osona-Vic: Rambla de l’Hospital, 15, 08500

Vic.
El Priorat-Falset: c. Miquel Barceló, 21, 43730

Falset.
El Ripollès-Ripoll: pl. Tomàs Raguer, 4, 17500

Ripoll.
El Segrià:
El Segrià: av. del Segre, 4, 25007 Lleida.
Lleida: c. La Mercè, 1, 25003 Lleida.
El Tarragonès-Riu Clar: prolongació del car-

rer B, 43006 Tarragona.
El Vallès Occidental:
Badia del Vallès: av. Burgos, 16, 08214 Badia

del Vallès.
Cerdanyola del Vallès: c. Sant Antoni, 36,

08290 Cerdanyola del Vallès.
Sabadell-Creu de Barberà: c. Padre Feijoo,

55, 08204 Sabadell.
Sabadell-Ca N’Oriac: av. Matadepera, 53,

08207 Sabadell.
Terrassa: c. Matagalls, s/n, 08227 Terrassa.
El Vallès Oriental:
Canovelles: pl. Pau Casals, s/n, 08420 Cano-

velles.
El Vallès Oriental-Granollers: c. Sant Jaume,

48, 08400 Granollers.
Mollet-Rambla: Rambla Balmes, s/n, 08100

Mollet del Vallès.
L’Alt Empordà-Figueres: c. Dr. Barraquer, 1,

17600 Figueres.
L’Alt Penedès-Vilafranca del Penedès: c.

Hermenegild Clascar, 1-3, 08720 Vilafranca del
Penedès.

L’Alt Urgell-La Seu d’Urgell: c. Garriga i
Massó, 22, 25700 la Seu d’Urgell.

L’Anoia-Igualada: pl. Pilar, 11, 08700 Iguala-
da.

La Garrotxa-Olot: c. Proa, 9, 17800 Olot.
La Noguera-Balaguer: c. del Miracle, 23,

25600 Balaguer.
La Selva-Blanes: pl. Espanya, 3, 17300 Bla-

nes.

(02.060.044)
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT

DECRET
80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condi-
cions per a la incineració de residus.

La Llei 11/2000, de 13 de novembre, regula-
dora de la incineració de residus, té per objec-
te establir les condicions en què s’ha de realit-
zar la incineració de residus a Catalunya, amb
la finalitat de protegir la salut de les persones i
el medi ambient.

D’altra banda, amb l’aprovació de la Direc-
tiva 2000/76/CE, de 4 de desembre, relativa a la
incineració de residus, s’han fixat en l’àmbit de
la Unió Europea els requeriments aplicables a
aquesta activitat de gestió dels residus.

Aquest Decret, en desenvolupament de la
Llei esmentada i en el marc de les noves orien-
tacions comunitàries, regula els aspectes rela-
tius als sistemes de recuperació d’energia de què
han de disposar les instal·lacions d’incineració
de residus fixant-ne el rendiment energètic mí-
nim; estableix els requeriments aplicables a la
gestió de les cendres resultants del procés d’in-
cineració i determina els valors límit d’emissió
a l’atmosfera de metalls pesants, dioxines i fu-
rans per a aquest tipus d’instal·lacions.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Ju-
rídica Assessora, a proposta del conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme i del conseller de Medi
Ambient, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Objecte

Aquest Decret té per objecte regular deter-
minades condicions tècniques de la incineració
de residus per tal d’evitar o limitar els efectes
nocius que se’n puguin derivar amb l’objectiu
d’aconseguir un alt nivell de protecció de la salut
de les persones i el medi ambient.

Article 2
Àmbit d’aplicació

Aquest Decret és d’aplicació a les instal·la-
cions d’incineració de residus regulades per la
Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de
la incineració de residus, sens perjudici del que
es preveu a la disposició addicional.

Article 3
Recuperació de l’energia

3.1 Les instal·lacions d’incineració de resi-
dus han de tenir sistemes de recuperació de
l’energia que es desprèn en el procés d’elimina-
ció termoquímica, de manera que puguin ser
considerades centres d’aprofitament energètic.

3.2 En condicions normals de funciona-
ment, l’energia recuperada en el procés d’apro-
fitament energètic, convertida en termes d’ener-
gia primària, ha de ser equivalent com a mínim
al 40% de l’energia continguda en els residus
gestionats, mesurada com a poder calorífic in-
ferior.

Per calcular si es compleix aquest requeriment
es divideix l’energia elèctrica obtinguda per un
factor de 0,35 (incloent-hi generació i transport)
o l’energia tèrmica obtinguda per un factor de
0,90 (incloent-hi vapor, oli tèrmic, aigua calenta
i gasos calents).

3.3 Altres formes d’aprofitament energètic,
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DEPARTAMENT
D’UNIVERSITATS,
RECERCA I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ

CORRECCIÓ D’ERRADA
al Decret 335/2001, de 18 de desembre, pel qual
s’autoritza la implantació dels estudis conduents
a l’obtenció dels títols de llicenciat o llicenciada
en ciències del treball, de segon cicle, d’enginyer
tècnic o d’enginyera tècnica de telecomunicació,
especialitat en telemàtica, i d’enginyer o enginyera
de telecomunicació, de segon cicle, a la Univer-
sitat Pompeu Fabra (DOGC núm. 3541, pàg.
19619, de 27.12.2001).

Havent observat una errada al text de l’es-
mentat Decret, tramès al DOGC i publicat al
núm. 3541, pàg. 19619, de 27.12.2001, se’n de-
talla l’oportuna correcció:

A la pàgina 19619, al darrer paràgraf de l’ar-
ticle únic, on diu:

“Enginyer o enginyera de telecomunicació,
de segon cicle, a l’Escola Superior Politècnica.”,
ha de dir:

“Enginyer o enginyera de telecomunicació,
de segon cicle, a l’Escola Superior Politècnica
(a partir del curs 2004-2005).”.

Barcelona, 9 de gener de 2002

ANTONI VIVES I TOMÀS

Secretari del Govern

(02.024.087)
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Residus de suro.
Residus radioactius.
Residus d’origen animal inclosos en l’àmbit

d’aplicació de la Directiva 90/667/CE.
b) Les instal·lacions experimentals utilitza-

des per a la investigació, el desenvolupament i
la realització de proves per tal de millorar el
procés d’incineració i que tractin menys de 50
tones de residus l’any.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Els valors límits d’emissió fixats en aquest

Decret s’hauran de complir en els terminis se-
güents:

a) Instal·lacions d’incineració de residus
existents a l’entrada en vigor d’aquest Decret:
abans del 28 de desembre de 2005.

b) Noves instal·lacions d’incineració de re-
sidus: abans del 28 de desembre de 2002.

Segona
1. En el termini de tres mesos des de l’entrada

en vigor d’aquest Decret, les persones titulars
de les instal·lacions d’incineració de residus han
de presentar, per a la seva aprovació, davant del
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, un
pla per determinar el rendiment energètic de la
instal·lació. Aquest pla haurà de ser executat en
el termini d’un any.

2. Les instal·lacions d’incineració de residus
existents a l’entrada en vigor d’aquest Decret
que no assoleixin els rendiments energètics
mínims exigits s’han d’adaptar als valors mínims
de rendiment en el termini de cinc anys.

Barcelona, 19 de febrer de 2002

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI SUBIRÀ I CLAUS

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

RAMON ESPADALER I PARCERISAS

Conseller de Medi Ambient

(02.039.115)

*

com ara la recuperació de productes, poden ser
assimilades a la recuperació energètica. Amb
aquesta finalitat, caldrà justificar la transposi-
ció d’aquesta recuperació en termes d’energia
primària aplicant el criteri del contingut ener-
gètic de la fabricació del producte recuperat.

3.4 El Departament d’Indústria, Comerç i
Turisme podrà demanar la realització de mesu-
res de calibratge o de poder calorífic dels resi-
dus quan es produeixin modificacions substan-
cials de les instal·lacions o dels residus gestionats.
Aquestes mesures hauran de ser realitzades per
una entitat acreditada per l’Administració i
aniran a càrrec del titular de la instal·lació.

Article 4
Cendres resultants del procés d’incineració

4.1 Les instal·lacions d’incineració de resi-
dus reduiran al mínim la quantitat i la perillositat
de les cendres generades en el procés d’incine-
ració. Aquests residus s’hauran de gestionar
d’acord amb la Llei 6/1993, de 15 de juliol, re-
guladora dels residus; el Decret 34/1996, de 9 de
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de
Catalunya, modificat pel Decret 92/1999, de 6
d’abril, i el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre
procediments de gestió de residus.

4.2 Les cendres es valoraran sempre que les
condicions tècniques i econòmiques ho perme-
tin.

4.3 El transport i l’emmagatzematge tem-
poral de les cendres es realitzarà de manera que
s’eviti la seva dispersió al medi, amb contenidors
tancats o amb altres sistemes tècnicament ade-
quats.

Article 5
Valors límit d’emissió a l’atmosfera

5.1 Els valors límit d’emissió de metalls
pesants per a les instal·lacions d’incineració de
residus incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest
Decret són els fixats per a les noves incine-
radores de residus especials en el Decret 323/
1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les
instal·lacions d’incineració de residus i els límits
de les seves emissions a l’atmosfera.

5.2 El valor límit d’emissió de dioxines i
furans es fixa en 0,1 ng/Nm3.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

D’acord amb la Directiva 2000/76/CE, de 4
de desembre, relativa a la incineració de residus,
les previsions d’aquest Decret no són d’aplicació
a les instal·lacions d’incineració de residus se-
güents:

a) Les instal·lacions que tractin els residus
següents:

Residus vegetals d’origen agrícola i forestal.
Residus vegetals procedents de la indústria

de l’elaboració d’aliments amb recuperació de
calor.

Residus vegetals fibrosos obtinguts de la pro-
ducció de polpa verge i de la producció de pa-
per a partir de polpa, si es coincinera en el lloc
de producció i es recupera la calor generada.

Residus de la fusta, amb excepció dels que
puguin contenir compostos organohalogenats
o metalls pesants com a conseqüència del trac-
tament amb substàncies protectores de la fus-
ta o de revestiment, la qual cosa inclou els ma-
terials d’aquest tipus procedents de residus
d’enderrocs i de la construcció.




