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Disposicions

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

DECRET

7/2010, de 26 de gener, del Registre administratiu de contractes de conreu.

La disposició addicional segona de la Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes 
de conreu, determina que les parts contractants dels contractes de conreu han de 
comunicar al departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia la for-
malització dels contractes per tal que siguin inscrits al Registre administratiu de 
contractes de conreu.

Fins a la promulgació de la Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de con-
reu, la normativa reguladora del Registre administratiu de contractes de conreu, 
constituïda pel Decret 227/1986, de 4 d’agost, pel qual es crea el Registre especial 
d’arrendaments rústics de Catalunya, només preveia la inscripció dels contractes 
d’arrendament rústic.

La Llei 1/2008, de 20 de febrer, ha actualitzat la normativa en aquesta matèria amb 
la inclusió de la totalitat de contractes de conreu i, per tant, es fa convenient actualitzar 
la normativa reguladora del Registre d’aquests contractes i fixar amb més detall el 
procediment d’inscripció i les dades que han de constar al Registre esmentat, i pos-
sibilitar la utilització de les noves tecnologies i la comunicació telemàtica.

El Decret preveu l’obligatorietat de comunicar per part dels contractants al Registre 
la formalització del contracte de conreu que formalitzin, a diferència del que preveia 
el Decret 227/1986, de 4 d’agost, que preveia que la inscripció era voluntària.

Igualment preveu, tal com feia el Decret 227/1986, de 4 d’agost, que la inscripció 
al Registre pot ser un requisit per a les mesures de foment que emprengui l’Admi-
nistració de la Generalitat que afectin les explotacions agràries en règim d’algun 
contracte de conreu.

El Registre s’estructura en llibres que corresponen als assentaments registrals 
que es practiquen: llibre de contractes de conreu i llibre de contractes d’arrenda-
ments rústics anteriors a la Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu. 
El llibre de contractes de conreu es divideix en sis seccions, que corresponen als 
cinc contractes tipificats a la Llei i una darrera secció per a altres contractes de 
conreu no tipificats.

Pel que fa a les dades a inscriure en el Registre, s’ha considerat que han de ser 
tant les que poden incidir en la seguretat jurídica de les persones interessades com 
les dades que poden servir per a l’exercici de les competències de l’Administració 
agrària, com són la referència al Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les 
Agrícoles de Catalunya (SIGPAC) o el sistema productiu de l’explotació, en relació 
amb les mesures de foment que estableixi l’Administració de la Generalitat.

S’estableix un règim transitori per als contractes existents a l’entrada en vigor de 
la Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu, que possibilita que aquests 
contractes es vagin inscrivint en els diferents llibres del Registre a mesura que 
s’adaptin al contingut de la Llei.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del con-
seller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Objecte

1.1 L’objecte d’aquest Decret és la regulació del Registre administratiu dels 
contractes de conreu de Catalunya (en endavant, Registre) i la comunicació de la 
formalització d’aquests contractes per les parts signatàries.
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1.2 En el Registre s’inscriuen aquelles dades dels contractes de conreu a què 
fa referència l’apartat 3 de l’article 5.

Article 2
Àmbit

2.1 L’àmbit territorial del Registre s’estén sobre tots els contractes de conreu 
que es formalitzen sobre finques rústiques ubicades a Catalunya.

2.2 Si un contracte de conreu comprèn una o diverses finques que es troben ubi-
cades en part a l’àmbit territorial de Catalunya i en part a fora, només és susceptible 
d’inscripció en la part corresponent a finques rústiques ubicades a Catalunya.

L’òrgan administratiu que gestiona aquest Registre ha de comunicar les cir-
cumstàncies del contracte als registres afectats de fora de l’àmbit territorial de 
Catalunya, en el termini màxim d’un mes a comptar de l’assentament al llibre 
corresponent.

Article 3
Principis

3.1 El Registre es fonamenta en els principis de legalitat, simplificació admi-
nistrativa, coordinació i col·laboració.

El Registre es gestiona sota els principis d’eficàcia, eficiència, utilització de 
mitjans electrònics i gratuïtat.

3.2 Les persones que acrediten un interès legítim i directe poden examinar el 
contingut del Registre, així com sol·licitar i obtenir l’expedició, si escau, de nota 
simple o certificació positiva o negativa, en relació amb l’existència o el contingut 
literal o extracte dels documents registrats, sens perjudici de l’aplicació, en tot cas, 
de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Correspon al titular de la Subdirecció General d’Estratègia Rural, com a òrgan 
encarregat de la gestió del Registre, verificar l’existència d’aquest interès legítim.

3.3 La gestió del Registre es realitza en suport informàtic.
3.4 El Registre és gratuït per als actes d’inscripció i l’examen del seu contin-

gut.

Article 4
Adscripció

4.1 El Registre s’adscriu a la Direcció General de Desenvolupament Rural del 
departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia i acció rural.

4.2 L’òrgan encarregat de la gestió del Registre és la Subdirecció General d’Es-
tratègia Rural, dependent de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

Article 5
Organització i dades inscriptibles

5.1 El Registre s’organitza per mitjà dels instruments següents:
a) Llibre de contractes de conreu.
b) Llibre de contractes d’arrendament rústic anteriors a la Llei 1/2008, de 20 de 

febrer, de contractes de conreu.
5.2 El llibre de contractes de conreu es divideix en cinc seccions:
a) Secció de contractes d’arrendament rústic.
b) Secció de contractes de parceria.
c) Secció de contractes de masoveria.
d) Secció de contractes de conservació de patrimoni natural.
e) Secció de contractes de pastures.
f) Secció d’altres contractes de conreu.
5.3 A les inscripcions a cadascuna de les seccions del llibre de contractes de 

conreu hi consten les circumstàncies següents:
a) Nom i cognoms o raó social, adreces, números del DNI, NIE o NIF, corres-

ponents a les parts contractants i al representant, si s’escau, i sexe.
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b) Data de naixement de les persones físiques signants del contracte.
c) Finca o finques objecte de contracte, referència SIGPAC amb la seva superfície, 

ubicació i altres circumstàncies que en permeten la individualització i el sistema 
d’explotació.

d) Naturalesa dels drets que es detinguin sobre la finca.
e) Durada del contracte.
f) Referència del número d’explotació, si escau.
g) Relació d’edificis i instal·lacions afectes a l’explotació, si escau.

Article 6
Comunicació

6.1 Les parts contractants de qualsevol dels contractes de conreu han de comu-
nicar la seva formalització al Registre, als efectes de la inscripció de les dades dels 
contractes a què fa referència l’article 5, amb aportació d’una còpia del contracte 
corresponent.

La comunicació es pot formular també mitjançant el model que l’Adminis-
tració de la Generalitat posa a disposició de les persones interessades al web 
institucional de l’Administració de la Generalitat, www.gencat.cat, signat per 
totes dues parts.

6.2 La comunicació es pot formular per alguna de les parts contractants o per 
ambdues, llevat que s’utilitzi el model normalitzat que preveu l’apartat anterior.

Article 7
Procediment d’inscripció

7.1 Un cop presentada la documentació al Registre, es procedeix a la inscripció 
a la secció del llibre del Registre de contractes de conreu corresponent, la qual es 
comunica per part de l’òrgan encarregat de la gestió del Registre a les parts con-
tractants.

7.2 En el supòsit que en la documentació del contracte de conreu que s’ha inscrit 
s’observi alguna mancança de caràcter substancial que impedeixi l’obtenció d’un 
nivell d’informació indispensable per a l’exercici de les funcions de l’Administració 
agrària, l’òrgan encarregat de la gestió del Registre ho comunicarà, en el termini 
de 20 dies, a les parts contractants per tal que efectuïn les esmenes corresponents 
en el termini d’un mes, amb l’advertència que si no es procedeix a esmenar les 
mancances observades, aquest fet pot impedir la consideració del compliment del 
requisit previ a què fa referència l’article 11.2.

Article 8
Modiicacions

Les modificacions que es produeixen en el contracte o les seves rescissions que 
afectin dades dels contractes a què fa referència l’article 5 s’han de comunicar al 
Registre, als efectes de practicar els assentaments corresponents i d’acord amb el 
procediment que estableix l’article 7.

Article 9
Cancel·lació

Els assentaments del llibre del Registre de contractes de conreu es cancel·len a 
instància de les parts o, si s’escau, dels seus successors, quan s’acrediti la finalització 
o rescissió, si s’escau, dels contractes.

Article 10
Procediments electrònics

Les comunicacions, les notificacions i l’expedició de còpies o certificacions que 
emet el Registre es poden realitzar per mitjans electrònics d’acord amb el Decret 
56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics 
a l’Administració de la Generalitat.
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Article 11
Efectes de la comunicació

11.1 El contingut dels llibres del Registre no afecta la validesa ni els efectes 
jurídics de l’acte registrat, els quals operen al marge del Registre.

11.2 En les mesures de foment que concedeixi la Generalitat de Catalunya a les 
explotacions agràries, serà requisit previ que els contractes de conreu corresponents 
o les seves modificacions, si s’escau, estiguin comunicats al Registre quan així ho 
indiquin les bases reguladores corresponents.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Es crea, adscrit al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, el fitxer 

de dades de persones físiques i representants de persones físiques i jurídiques signants 
dels contractes de conreu objecte d’inscripció en el Registre administratiu de contractes 
de conreu, amb el contingut que preveu l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i que es detalla a l’annex.

Segona
El departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia i desenvolupa-

ment rural ha de promoure, de conformitat amb el Decret 56/2009, de 7 d’abril, 
per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la 
Generalitat, les mesures necessàries per tal que l’accés al Registre es pugui efectuar 
a través dels mitjans electrònics.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Pels contractes de conreu existents a l’entrada en vigor de la Llei 1/2008, de 20 

de febrer, de contractes de conreu, les parts contractants, en el moment en què 
s’hagi complert el termini màxim de durada del contracte i a partir de la primera 
pròrroga o les successives, han de comunicar aquesta circumstància al Registre 
en els termes que estableix l’article 6 i d’acord amb el que disposa la disposició 
transitòria de la Llei esmentada.

Segona
Mentre no es produeix la inscripció a què fa referència la disposició transitòria 

primera, les dades dels contractes vigents a l’entrada en vigor de la Llei 1/2008, de 
20 de febrer, de contractes de conreu, que estiguin inscrits en l’anterior Registre 
especial d’arrendaments rústics de Catalunya s’inscriuen d’ofici per part de l’òrgan 
encarregat de la gestió del Registre en el llibre de contractes d’arrendaments rústics 
anteriors a l’esmentada Llei 1/2008.

Tercera
Els contractes de conreu formalitzats amb posterioritat a l’entrada en vigor de la 

Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu, i abans de l’entrada en vigor 
d’aquest Decret, i que han estat comunicats per al seu enregistrament, seran objecte 
d’inscripció d’ofici per part de l’òrgan encarregat del Registre en el llibre i la secció 
corresponents, d’acord amb el procediment que estableix l’article 7.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga el Decret 227/1986, de 4 d’agost, pel qual es crea el Registre especial 
d’arrendaments rústics de Catalunya.
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Barcelona, 26 de gener de 2010

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAQUIM LLENA I CORTINA

Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

ANNEX

Fitxer del Registre administratiu de contractes de conreu de Catalunya

1. Finalitat: registre de les persones físiques i dels representants de persones 
físiques o jurídiques que formalitzen contractes de conreu sobre finques rústiques 
ubicades a Catalunya.

2. Usos: tenir coneixement dels contractes de conreu formalitzats a Catalunya 
per a l’exercici de les funcions de l’Administració agrària.

3. Persones i col·lectius afectats: totes les persones físiques i representants de 
persones físiques o jurídiques signants d’algun contracte de conreu regulat a la Llei 
1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu.

Procediment de recollida de dades: a través de les sol·licituds d’inscripció en el 
Registre o de les seves modificacions, o de la tramesa dels contractes, que inclou 
la possibilitat de transmissió electrònica.

4. Procedència de les dades: de la mateixa persona interessada i del representant 
legal de les persones físiques i jurídiques.

5. Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades de caràcter perso-
nal incloses: dades de caràcter identificatiu dels titulars persones físiques signants 
dels contractes de conreu o representants de persones jurídiques signants d’aquests 
contractes.

a) Dades de caràcter identificatiu:
Nom i cognoms.
Document nacional d’identitat (DNI), número d’identificació fiscal (NIF) o 

número d’identificació d’estranger (NIE) i sexe.
Nom i cognoms, si s’escau, del representant legal de la persona jurídica signant 

del contracte, i el seu NIF.
Adreces.
b) Dades de caràcter personal:
Data de naixement de les persones físiques signatàries del contracte.
6. Sistema de tractament: automatitzat.
7. Cessions de dades de caràcter personal: ministeri competent en matèria d’agri-

cultura, ramaderia i desenvolupament rural; òrgans de la Unió Europea competents 
en matèria d’agricultura, ramaderia i desenvolupament rural; comunitats autònomes 
que tinguin registres equivalents; persones físiques o jurídiques que acreditin un 
interès legítim i directe, i institucions i organismes de caràcter oficial i administra-
cions públiques per fer tractaments estadístics desglossats per sexe.

8. Transferència internacional de dades: no se’n preveuen.
9. Òrgan administratiu responsable: direcció general competent en matèria de des-

envolupament rural del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
10. Unitat administrativa davant la qual es pot exercir el dret d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: subdirecció general competent en matèria d’estratègia rural del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (info.dar@gencat.cat).

11. Mesures de seguretat amb indicació del nivell exigible: nivell bàsic.

(10.020.021)

*


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	ACORD
	GOV/246/2009, d’1 de desembre, pel qual es modifica l’Acord CEC/209/2006, de 24 d’octubre, de reversió a favor de l’Ajuntament de Figueres de la finca de 3.473 m² de superfície, que és part i s’ha de segregar de la finca cedida per aquest a la Generalitat
	 de Catalunya.
	ORDRE
	PRE/25/2010, de 21 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a actuacions de dinamització econòmica dins del marc del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal (2008-2010), i se’n regula la tramitació telemàtica.
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	DECRET
	6/2010, de 26 de gener, de reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració de la Generalitat a Girona.
	 RESOLUCIÓ
	VCP/109/2010, de 15 de gener, per la qual s’obre la convocatòria corresponent a l’any 2010 per a la concessió d’ajuts per a la realització d’investigacions i per a la publicació d’obres sobre la història contemporània de Catalunya.
	CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
	RESOLUCIÓ
	VCP/3871/2009, de 12 de novembre, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Consell Català de l’Esport d’import igual o superior a 3.000 euros, durant el tercer trimestre de 2009.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/3870/2009, de 15 de desembre, per la qual s’atorga a l’empresa Enel Unión Fenosa Renovables, SA, l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte executiu de la torre de mesurament de vent Montoliu 1, al terme municipal de Montoliu de Segarra.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/3869/2009, de 29 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Muntanyola i de Santa Maria d’Oló.
	RESOLUCIÓ
	GAP/98/2010, de 7 de gener, per la qual es dóna conformitat a l’adopció de la bandera del municipi de Sant Jaume de Frontanyà.
	RESOLUCIÓ
	GAP/99/2010, d’11 de gener, per la qual es dóna conformitat a l’adopció de la bandera del municipi de Parets del Vallès.
	RESOLUCIÓ
	GAP/100/2010, de 12 de gener, per la qual es dóna conformitat a l’adopció de l’escut heràldic del municipi de Sant Martí Vell.
	RESOLUCIÓ
	GAP/104/2010, de 15 de gener, sobre la selecció d’operacions dels ens locals de la demarcació de Barcelona susceptibles de cofinançament pel FEDER per al període 2007-2011, Eix 1 (economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial).
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	CENTRE D’ESTUDIS JURÍDICS
	I FORMACIÓ ESPECIALITZADA
	RESOLUCIÓ
	JUS/86/2010, de 20 de gener, sobre expedició de certificats d’assistència i aprofitament al curs de formació i capacitació en psiquiatria forense.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ACORD
	GOV/5/2010, de 26 de gener, d’aplicació, per al curs 2010-2011, del criteri complementari per resoldre situacions d’empat en el procés de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius per tal de fer efectiu el principi d’igualtat.
	RESOLUCIÓ
	EDU/3866/2009, de 17 de desembre, per la qual s’autoritza la modificació de la denominació específica de la llar d’infants privada Sant Jordi, de Reus.
	RESOLUCIÓ
	EDU/95/2010, de 18 de gener, per la qual es modifica l’annex de la Resolució EDU/2146/2009, de 20 de juliol, per la qual es crea el programa experimental d’homologació d’empreses per dur a terme la formació pràctica en centres de treball.
	RESOLUCIÓ
	EDU/97/2010, de 15 de gener, per la qual s’implanten ensenyaments de cicles formatius d’arts plàstiques i disseny i s’amplien els locals de l’Escola d’Art Municipal de Manresa.
	RESOLUCIÓ
	EDU/107/2010, de 27 de gener, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius per al curs 2010-2011 en els ensenyaments sufragats amb fons públics d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secund
	ària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, de programes de qualificació professional inicial (PQPI) realitzats pel Departament d’Educació, artístics, esportius, d’idiomes o d’educació d’adults.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució EDU/3648/2009, de 14 de desembre, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a diversos centres educatius públics (DOGC núm. 5532, pàg. 96220, de 23.12.2009).
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	RESOLUCIÓ
	CMC/111/2010, de 8 de gener, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre un lot subhastat.
	RESOLUCIÓ
	CMC/112/2010, de 8 de gener, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre diversos lots subhastats.
	RESOLUCIÓ
	CMC/113/2010, de 8 de gener, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre un lot subhastat.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	ACORD
	GOV/10/2010, de 26 de gener, pel qual s’aprova la formalització d’un conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament de Salut, i l’Ajuntament de Barcelona per a la constitució del Consorci Mar Parc de Salut de B
	arcelona i l’aprovació dels seus Estatuts.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	DECRET
	7/2010, de 26 de gener, del Registre administratiu de contractes de conreu.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/110/2010, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a les subvencions atorgades relatives al repartiment entre les centrals sindicals dels ajuts per a la mediació i la formació sindical i l’assessorament jurídic i econòmic durant l’any 2008.
	CONSELL DE TREBALL,
	ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	TRE/106/2010, de 7 de gener, de modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	DECRET
	8/2010, de 26 de gener, del Consell de Política Industrial de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/3867/2009, de 3 de novembre, sobre la subjecció a avaluació ambiental de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Mont-ral per a la creació de sistema de jardins públics al nucli de Farena, al terme municipal de Mont-ral (ex
	p. OTAATA20090150).
	RESOLUCIÓ
	MAH/3868/2009, d’11 de desembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, els departaments de Medi Ambient i Habitatge i d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat d
	e Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua per al finançament d’infraestructures del cicle integral de l’aigua i infraestructures rurals en compliment del que estableix la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	MAH/101/2010, de 5 de gener, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental a l’establiment Els Mollons de l’empresa Explotacions Hortensi, SL, per a una activitat d’explotació porcina, al terme municipal de Masarac (exp. 
	GA20060054).
	CÀRRECS I PERSONAL
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	de 14 de gener de 2010, per la qual es nomena el senyor Josep Maria Agulló Trullols tècnic avançat d’Anàlisi Particularitzat de la Despesa Pública de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	de 15 de gener de 2010, per la qual es nomena el senyor Francisco Gómez López tècnic intermedi de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	en la Resolució GAP/38/2010, de 14 de gener, de convocatòria del procés selectiu, torn de reserva especial, per proveir 24 places del cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, especialitat d’intèrprets informadors turístics (núm. de 
	registre de convocatòria 188) (DOGC núm. 5549, pàg. 2971, de 20.1.2010).
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/108/2010, de 19 de gener, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de sis llocs de comandament i un lloc singular del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Just
	ícia (convocatòria de provisió núm. JUS/003/09).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/96/2010, de 15 de gener, d’adscripció amb destinació definitiva de diversos funcionaris del cos de mestres al CFA Flora Tristán, de Cornellà de Llobregat.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/105/2010, de 21 de gener, de convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/001/10).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 13 de gener de 2010, per la qual es fa públic el resultat del concurs per l’accés a places de professor agregat en règim de contracte laboral.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de licitació per a la contractació d’un servei.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/3863/2009, d’1 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 20 de juliol de 2009 de la Direcció General de Política Energètica i Mines.
	RESOLUCIÓ
	ECF/3864/2009, d’1 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 21 de juliol de 2009 de la Direcció General de Política Energètica i Mines.
	RESOLUCIÓ
	ECF/103/2010, de 14 de gener, per la qual es fa públic el resultat de la 285a subhasta de pagarés de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya del dia 14 de gener de 2010.
	EDICTE
	de 21 de desembre de 2009 , de notificació d’un acte administratiu.
	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis (expedient 15/2010).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis (expedient 07/2010).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 25 de gener de 2010, d’informació pública de l’Avantprojecte de llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i de les seves entitats.
	JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 14 de gener de 2010, pel qual es notifica la interposició del recurs 571/2009, de la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
	EDICTE
	de 15 de gener de 2010, pel qual es notifica la resolució de l’expedient de preu just núm. 7097-09.
	EDICTE
	de 15 de gener de 2010, pel qual es notifiquen resolucions de preu just d’expedients d’expropiació.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 13 de gener de 2010, pel qual es dóna publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del Projecte TF-08272, del terme municipal de Queralbs.
	EDICTE
	de 18 de gener de 2010, de notificació de laudes de la Junta Arbitral del Transport de Catalunya.
	ANUNCI
	d’informació pública de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. Variant de la C-63, des del PK. 21+100 de la C-63 fins al PK 2+200 de la C-152. Tram: Riudarenes-Santa Coloma de Farners” (clau: EI/IA.VG-06086).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’obres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 21 de gener de 2010, de notificació de la incoació i de la proposta de resolució d’expedients sancionadors.
	INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte .
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte administratiu especial (exp. 0008/10).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	EDICTE
	de 12 de gener de 2010, pel qual es fa pública la notificació del plec de càrrecs de 23 de novembre de 2009, relativa a l’expedient disciplinari núm. 37/2009.
	GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 19 de gener de 2010, pel qual es notifica la resolució d’un expedient sancionador (exp. PMC-E-39-2009).
	EDICTE
	de 20 de gener de 2010, pel qual es notifica l’inici d’un expedient sancionador i el plec de càrrecs (exp. DOC-E-5-2009).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	CONSORCI DE PROMOCIÓ COMERCIAL
	DE CATALUNYA
	ANUNCI
	d’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	d’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de gestió de serveis públics (exp. 2/10).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 13 de gener de 2010, de notificació de resolució de l’expedient sancionador PR-L-126-2009.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una activitat d’emmagatzematge de residus perillosos i no perillosos al terme municipal d’Olèrdola (exp. BA20090189).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una activitat de fabricació de primeres matèries plàstiques al terme municipal de Parets del Vallès (exp. BA20090047).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una activitat de desballestament i reciclatge de vehicles fora d’ús al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat (exp. BA20090062).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una activitat d’explotació porcina d’engreix al terme municipal de Calonge de Segarra (BA20080207).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2009001451).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2009000066).
	ANUNCI
	de notificació per compareixença de resolucions de recursos de reposició contra actes de naturalesa tributària dictats pel director de l’Agència Catalana de l’Aigua.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 30 de desembre de 2009, per la qual es publica el pressupost per a l’any 2010.
	DIVERSOS
	AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA
	COL·LEGI LLEÓ XIII
	COMUNITAT DE REGANTS CANAL BELLVESPRE
	DE BARCELONA
	CONSORCI DE L’ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES SAVASSONA
	CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA VALL DE SAU COLLSABRA
	D’INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS
	CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT
	DEL SECTOR EIXAMPLE NORD
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	BALAGUER
	BELLVER DE CERDANYA
	CADAQUÉS
	CASTELL-PLATJA D’ARO
	CASTELLDEFELS
	CELRÀ
	CUBELLS
	DOSRIUS
	FONOLLOSA
	GUALBA
	MAÇANET DE CABRENYS
	MALGRAT DE MAR
	MOLLET DEL VALLÈS
	OLESA DE MONTSERRAT
	EL PAPIOL
	SANT SADURNÍ D’ANOIA.
	SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER
	TORROELLA DE MONTGRÍ
	VALLS
	CONSELLS
	COMARCALS
	ALTA RIBAGORÇA
	DIPUTACIONS
	TARRAGONA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 4/2010).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 25 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 46/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Durango, sobre procediment de consignació judicial (exp. 173/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Badalona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 319/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 212/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Santa Coloma de Gramenet, sobre expedient de domini de represa de tracte (exp. 610/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 25 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1111/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 11 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 4/2004).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Lleida, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1043/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Granollers, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 2014/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 162/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 652/2009).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 22/2007).

		2010-01-27T14:46:16+0100
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




