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Disposicions

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

DECRET

41/2010, de 23 de març, pel qual es crea el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i 
Innovació de l’Habitatge.

En ús de les competències contingudes a l’article 137 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge.

Aquesta Llei disposa que la qualitat, la sostenibilitat i la innovació de l’habitatge 
formen part del conjunt de característiques i prestacions que un habitatge ha de tenir 
per complir eficientment la seva funció social, les quals s’han d’adaptar als estàn-
dards de seguretat i confort adequats en cada moment. La normativa d’habitabilitat 
és la que ha de determinar els nivells de qualitat exigibles al parc d’habitatges i el 
procés gradual que aquest parc ha de seguir per adaptar les condicions de qualitat 
originàries a les exigències tecnològiques i de confort de la societat.

Amb l’objectiu de garantir que els esmentats plantejaments establerts als articles 22 
i 23 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, es desenvolupen eficientment, l’article 
24 i la disposició addicional 8a estableixen que el Govern ha de crear per decret el 
Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge com a òrgan consultiu 
de caràcter tècnic amb funcions d’assessorament i proposta a l’Administració de la 
Generalitat i amb funcions eminentment tècniques de millorament de la qualitat 
arquitectònica de l’habitatge i dels diversos elements materials que el componen.

Aquest Decret regula l’organització del Consell, que funciona en Ple i en Comissió 
Permanent, la qual està assistida, si és el cas, pels grups de treball de Qualitat, de 
Sostenibilitat i d’Innovació. La composició del Ple i dels grups de treball represen-
ta l’Administració de la Generalitat, els col·legis professionals i les associacions 
professionals i empresarials relacionades amb la construcció d’habitatges, i les 
associacions relacionades amb les entitats locals.

Cal destacar que la sol·licitud d’informe al Consell, la pot efectuar qualsevol 
òrgan de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i també els ajuntaments 
i les entitats que raonin la necessitat de la consulta sobre qüestions relatives a la 
qualitat, sostenibilitat, salubritat i innovació en matèria d’habitatge.

A proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, d’acord amb el dictamen 
de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern de la Generalitat,

DECRETO:

Article 1
Creació del Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge

1.1 Es crea el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge 
com a òrgan consultiu de caràcter tècnic amb funcions d’assessorament i proposta 
a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

1.2 El Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge és un òrgan 
adscrit al departament competent en matèria d’habitatge.

Article 2
Funcions del Consell

El Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge exerceix funcions 
d’assessorament i proposta de caràcter tècnic a l’Administració de la Generalitat 
en les matèries de qualitat del parc immobiliari i dels requisits exigibles als habi-
tatges, a fi de:

a) Garantir la qualitat dels habitatges pel que fa a la seguretat i el confort exigi-
bles en cada moment.
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b) Promoure i orientar el compliment de les condicions de funcionalitat, habita-
bilitat, sostenibilitat, salubritat i seguretat dels edificis i del seu entorn.

c) Emetre informe a petició dels òrgans competents per a l’atorgament de la 
cèdula d’habitabilitat en relació amb les discrepàncies que puguin aparèixer quant 
a la interpretació i al compliment de les previsions tècniques d’habitabilitat.

d) Vetllar i promoure l’ecoeficiència, l’estalvi i l’eficiència energètica en els 
habitatges.

e) Promoure el foment de nous models d’habitatge procurant la implementació 
de mesures de diversificació d’usos del sòl i de nuclis de convivència dels nous 
conjunts d’habitatges, i promoure la diversitat i cohesió social com a garanties d’una 
adequada integració a l’entorn urbà.

f) Promoure l’aplicació de mesures d’estalvi econòmic al llarg del cicle de vida 
dels habitatges.

g) Potenciar la preindustrialització i prefabricació de productes i sistemes de la 
construcció.

h) Impulsar la innovació tecnològica de l’habitatge.
i) Incrementar el nivell de qualitat dels visats dels col·legis professionals com a 

garants del compliment de les condicions d’habitabilitat establertes.
j) Qualsevol altra funció relacionada amb les anteriors que serveixi per augmentar 

o consolidar la qualitat, el confort, l’estalvi energètic i econòmic, l’accessibilitat i 
la innovació dels habitatges.

Article 3
Organització del Consell

El Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge funciona en Ple 
i en Comissió Permanent.

Article 4
Competències del Ple del Consell

Les competències del Ple són:
a) Orientar l’activitat dels òrgans del Consell i prioritzar-ne les actuacions.
b) Verificar el compliment de les actuacions dels diferents òrgans entre plenaris.
c) Ordenar l’elaboració de propostes d’informes a la Comissió Permanent del 

Consell.
d) Aprovar i modificar, si és el cas, les propostes d’informes de resposta a les 

consultes plantejades.
e) Proposar a l’Administració de la Generalitat actuacions de millora en les 

matèries de la seva competència.
f) Elaborar i aprovar les normes de règim interior necessàries per al seu funci-

onament, el de la Comissió Permanent i el dels grups de treball.

Article 5
Composició del Ple del Consell

5.1 El Ple del Consell està integrat per la Presidència, la Vicepresidència, les 
persones vocals i la persona a càrrec de la Secretaria.

5.2 És president o presidenta del Ple del Consell la persona titular de la Secre-
taria d’Habitatge.

5.3 És vicepresident o vicepresidenta del Ple del Consell la persona titular de 
la Direcció General de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.

5.4 És secretari o secretària del Ple del Consell una persona tècnica funcionària 
de la Direcció General de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, 
nomenada per la persona que exerceix la Presidència. Aquesta persona assistirà a 
les reunions amb veu però sense vot.

5.5 Són vocals del Ple del Consell:
a) Una persona representant del Consell Assessor per al Desenvolupament 

Sostenible.
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b) Una persona representant de l’Institut Català d’Energia.
c) Una persona representant del departament competent en matèria de salut.
d) Dues persones representants del món local.
e) Una persona representant de la Federació Catalana de Promotors Constructors 

d’Edificis.
f) Una persona representant del Gremi de Constructors d’Obres de Catalunya.
g) Una persona representant del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
h) Una persona representant del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes 

Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya.
i) Una persona representant del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.
j) Una persona representant dels laboratoris de control de qualitat de la cons-

trucció.
k) Una persona representant de la Confederació d’Associacions de Veïns de 

Catalunya.
l) Una persona representant de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de 

Catalunya.
m) Una persona representant de l’Associació Catalana de Promotors Públics 

del Sòl i Habitatge.
n) Les persones expertes en cadascuna de les matèries, nomenades pel president 

o la presidenta del Ple del Consell, fins a un nombre màxim de cinc.
5.6 Les persones vocals són designades pel president o la presidenta del Ple, 

a proposta de les entitats representades. El seu mandat serà per un període de dos 
anys. Transcorregut aquest termini, poden ser novament designades per períodes 
de temps iguals.

5.7 A més de les persones previstes en aquest Decret, poden assistir a les reu-
nions del Consell amb veu però sense vot, per invitació de la Presidència, experts 
en la matèria a tractar a la sessió del Ple.

5.8 La composició de les persones integrants del Ple atén la paritat de gènere 
en el nomenament d’aquelles persones que no ho siguin per raó del seu càrrec.

Article 6
Funcionament del Ple del Consell

6.1 El Ple es reuneix en sessió ordinària un cop l’any i és convocat pel president 
o la presidenta. La convocatòria s’ha de fer amb quinze dies d’antelació i adjuntar-
hi l’ordre del dia.

6.2 El Ple es reuneix en sessió extraordinària quan és convocada per la Pre-
sidència, a iniciativa pròpia o a petició de com a mínim la meitat de les persones 
membres del Ple. En aquest segon supòsit, la petició de la sessió extraordinària s’ha 
d’adreçar a la Presidència i adjuntar-hi l’ordre del dia proposat. La convocatòria de 
les sessions extraordinàries s’ha de fer amb quinze dies d’antelació i ha de contenir 
l’ordre del dia de la sessió.

Article 7
La Comissió Permanent

Són competències de la Comissió Permanent:
a) Executar les ordres del Ple.
b) Responsabilitzar-se de l’elaboració de les respostes a les consultes formulades.
c) Elevar les propostes dels informes al Ple per a la seva aprovació.
d) Crear, si s’escau, els grups de treball per elaborar informes i coordinar les 

seves actuacions.

Article 8
Composició de la Comissió Permanent

8.1 La Comissió Permanent està integrada pel president o la presidenta, el 
vicepresident o la vicepresidenta, dos vocals i el secretari o la secretària del Ple 
del Consell.
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8.2 Són vocals les persones representants de la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Article 9
Funcionament de la Comissió Permanent

La Comissió Permanent es reuneix quan la convoca el president o la presidenta, 
amb l’ordre del dia adjunt. En tot allò que no prevegi aquest Decret, el funcionament 
dels òrgans del Consell s’ha de regir pel que disposa la normativa administrativa 
en matèria d’òrgans col·legiats.

Article 10
Grups de treball

10.1 Correspon als grups de treball l’elaboració dels informes sobre els temes 
específics encarregats per la Comissió Permanent.

10.2 Els grups de treball estan integrats per membres de la Comissió Permanent 
i per les persones expertes designades per la Presidència de la Comissió Permanent 
que siguin necessàries segons la matèria de què es tracti, i cal atendre criteris de 
paritat de gènere en la seva composició. La Presidència nomena el o la cap del grup 
de treball d’entre les persones membres de la Comissió Permanent.

10.3 Els grups de treball funcionen d’acord amb les ordres del/de la cap de 
grup.

10.4 Cada grup acaba les seves funcions un cop redactat l’informe sobre el 
tema específic encarregat.

Article 11
Exercici de les funcions d’assessorament i proposta

11.1 Els informes del Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habi-
tatge tenen caràcter potestatiu i no vinculant.

11.2 Les funcions d’assessorament i proposta del Ple del Consell tenen com 
a objectiu emetre un informe sobre la qüestió plantejada per la consulta, amb 
l’annex, si és el cas, del o els informes que hagi emès la Comissió Permanent i els 
grups de treball per resoldre la consulta. Així mateix, els informes incorporen, en 
tot cas, la perspectiva de gènere i els drets de les dones en la seva formulació a fi 
d’identificar les conseqüències i repercussions que les mesures previstes poden 
tenir sobre homes i dones.

Article 12
Procediment

12.1 La sol·licitud d’informe al Consell, la pot efectuar qualsevol òrgan de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i també els ajuntaments i les en-
titats que raonin la necessitat de la consulta sobre qüestions relatives a la qualitat, 
sostenibilitat, salubritat i innovació en matèria d’habitatge.

12.2 La petició ha d’estar signada per la persona titular de l’òrgan que la realitza 
o per la persona representant de l’entitat consultant.

12.3 La petició s’ha d’adreçar a la Presidència de la Comissió Permanent del 
Consell.

12.4 El Ple, a proposta de la Comissió Permanent, aprova l’informe, que ha 
d’estar signat per la persona que exerceix la Presidència.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

Es modifica l’article 2 del Decret 54/2008, d’11 de març, pel qual s’estableix un 
règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de 
lloguer d’habitatges, modificat per l’article 1 del Decret 171/2008, de 26 d’agost, 
que passa a tenir el redactat següent:



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5595 – 25.3.2010 23765

Disposicions

“El règim de cobertures o avalloguer consisteix a assegurar als arrendadors d’ha-
bitatges, amb contractes formalitzats a l’empara de l’article 2 de la Llei 29/1994, de 
24 de novembre, d’arrendaments urbans, la percepció d’una quantitat equivalent a un 
màxim de sis mesos de lloguer en el cas d’instar un procés judicial per a l’obtenció 
de sentència de desnonament per impagament de la renda per part de l’arrendatari, 
amb les condicions i els requisits que estableix aquest Decret”.

Barcelona, 23 de març de 2010

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

(10.076.132)


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	LLEI
	4/2010, del 17 de març, de consultes populars per via de referèndum.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	ORDRE
	PTO/163/2010, de 16 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment d’activitats de formació en el sector del transport i de la logística.
	ORDRE
	PTO/164/2010, de 18 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a l’adquisició d’equips de seguretat GPS-GPRS pel sector del taxi de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	PTO/813/2010, de 16 de març, de convocatòria per a l’any 2010 de subvencions per al foment d’activitats de formació en el sector del transport i de la logística.
	RESOLUCIÓ
	PTO/814/2010, de 18 de març, de convocatòria per a l’any 2010 de subvencions per a l’adquisició d’equips de seguretat GPS-GPRS per al sector del taxi de Catalunya.
	EDICTE
	de 4 de març de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Vilaür.
	EDICTE
	de 5 de març de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de L’Escala.
	EDICTE
	de 8 de març de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de l’Escala.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ORDRE
	EDU/160/2010, de 18 de març, per la qual es crea i es modifica la denominació i l’àmbit territorial de diversos serveis educatius del Departament d’Educació.
	RESOLUCIÓ
	EDU/805/2010, d’11 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula a l’Institut d’Educació Secundària Obert de Catalunya per al curs 2010-2011.
	RESOLUCIÓ
	EDU/806/2010, de 5 de març, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Episcopal-Mare de Déu de l’Acadèmia, de Lleida.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	RESOLUCIÓ
	CMC/809/2010, d’11 de març, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre un lot subhastat.
	RESOLUCIÓ
	CMC/810/2010, d’11 de març, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre un lot subhastat.
	RESOLUCIÓ
	CMC/811/2010, d’11 de març, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre un lot subhastat.
	RESOLUCIÓ
	CMC/812/2010, d’11 de març, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre un lot subhastat.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	ORDRE
	SLT/159/2010, de 16 de març, de modificació de l’Ordre SLT/457/2006, de 2 d’octubre, de creació del Consell de la Professió Infermera de Catalunya, adscrit al Departament de Salut.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	RESOLUCIÓ
	AAR/795/2010, de 10 de març, per la qual es reconeix com a agrupació de defensa sanitària ramadera l’associació anomenada Associació de Cunicultors de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	TRE/791/2010, de 17 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a projectes de col·laboració en les campanyes agràries de temporada per a l’any 2009.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	ORDRE
	ASC/162/2010, de 16 de març, per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament d’Acció Social i Ciutadania per a entitats.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	DECRET
	41/2010, de 23 de març, pel qual es crea el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge.
	ORDRE
	MAH/161/2010, de 15 de març, per la qual es regula el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3927/2009, de 8 d’octubre, relativa a la sol·licitud presentada per l’empresa SGS Tecnos, SA, per a l’ampliació de l’acreditació com a entitat ambiental de control per al camp d’activitats mineres (nivell 1 d’actuació) (exp. EXP-025).
	RESOLUCIÓ
	MAH/3928/2009, de 23 d’octubre, de l’expedient VER-019, relatiu a la sol·licitud presentada per l’empresa Asistencia Técnica Industrial, SAE (ATISAE), per a l’ampliació de l’acreditació com a unitat tècnica de verificació ambiental per al camp dels gestor
	s de residus.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3929/2009, de 24 de novembre, de l’expedient EXP-032 relatiu a la sol·licitud presentada per l’empresa LGAI Technological Center, SA, per a l’aixecament de la suspensió i la renovació de l’acreditació com a entitat ambiental de control per al camp d’i
	nstal·lacions de radiocomunicació.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3930/2009, de 4 de novembre, relativa a la sol·licitud presentada per l’empresa Auditora Ambiental de Acústica y Telecomunicación, SLU, per a l’acreditació com a entitat ambiental de control per a la tipologia d’activitats recreatives, espectacles i o
	ci (nivell d’actuació II).
	RESOLUCIÓ
	MAH/807/2010, de 9 de març, per la qual es convoquen subvencions per a l’adquisició de material per a les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l’any 2010 (codi de la convocatòria 04.15.10).
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/796/2010, de 17 de març, de nomenament de funcionaris i funcionàries del cos de titulació superior (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, salut pública, dins de l’àmbit de l’Agència de Protecció de la Salut del Departament de Salut (núm. de regi
	stre de la convocatòria 171).
	RESOLUCIÓ
	GAP/804/2010, de 18 de març, per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones participants admeses i excloses i de persones que han de realitzar les diferents proves de la convocatòria per a la constitució del bloc 3 de la borsa de treball de pe
	rsonal laboral del Departament de Governació i Administracions Públiques.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	RESOLUCIÓ
	CMC/803/2010, de 5 de març, de cessament i nomenament de membres de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Lleida.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/797/2010, de 15 de març, de cessament de la senyora Joana Pardos i Bosch com a responsable d’Anàlisi Biològica de l’Agència de Protecció de la Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/798/2010, de 15 de març, de cessament del senyor Antoni Gelonch i Borràs com a responsable d’Anàlisi Fisicoquímica de l’Agència de Protecció de la Salut.
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/792/2010, de 4 de març, de cessament de la senyora Carmen Villanueva López com a directora de l’Equip d’Atenció Primària Barcelona 3-E, dependent de l’Institut Català de la Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/793/2010, de 4 de març, de cessament del senyor J. Ignasi Pla Puig com a director de l’Equip d’Atenció Primària Barcelona 3-B, dependent de l’Institut Català de la Salut.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	RESOLUCIÓ
	AAR/794/2010, d’1 de febrer, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular a la Direcció General de Desenvolupament Rural (convocatòria de provisió núm. AG/001/10).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	RESOLUCIÓ
	ASC/808/2010, de 17 de març, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (convocatòria núm. ASC/017/09).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	RESOLUCIÓ
	de 10 de març de 2010, de convocatòria de concurs públic per a la provisió de places de personal acadèmic contractat -Professor Agregat-, en règim de contractació laboral per al curs 2009-2010 (convocatòria núm. 3/2010).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 2 de març de 2010, de notificació de la resolució del recurs d’alçada de l’expedient ESE 07-09 (TE-122/09-RE).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament (exp. 121/2010).
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ANUNCI
	sobre la sol·licitud d’aprofitament i d’un perímetre de protecció per a l’aigua mineral natural anomenada “Font del Pujol”, al terme municipal de la Coma i la Pedra (Solsonès).
	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de subministraments (exp. 17/2010).
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	PTO/790/2010, de 15 de març, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del projecte MB-08061.1, del terme municipal d’Olesa de Montserrat.
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’han extraviat diversos resguards de dipòsit de fiances.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	Agència de Protecció de la Salut
	EDICTE
	de 2 de març de 2010, de notificació d’un acte administratiu (exp. 259/08 SRB).
	EDICTE
	de 2 de març de 2010, de notificació d’un acte administratiu (exp. 0200510/2010).
	EDICTE
	de 2 de març de 2010, de notificació d’un acte administratiu (exp. 0200110/2010).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 3 de març de 2010, pel qual es notifiquen les resolucions dictades pel director general de Relacions Laborals en expedients de sanció per infracció de normes laborals i en matèria de prevenció de riscos laborals.
	EDICTE
	de 8 de març de 2010, pel qual es fan públiques les resolucions dictades per la directora dels Serveis Territorials de Treball a Girona en expedients de sanció per infraccions d’ordre social.
	EDICTE
	d’11 de març de 2010, de notificació de la resolució de l’expedient 2311 71 2009 de promoció de l’ocupació autònoma.
	ANUNCI
	pel qual es notifica una resolució de sanció en matèria laboral, de salut i prevenció de riscos dels Serveis Territorials de Treball a Tarragona.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	EDICTE
	de 3 de març de 2010, de notificació de provisió de revocació de diversos títols de llicència d’agència de viatges.
	EDICTE
	de 16 de març de 2010, de notificació de resolucions.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 26 de febrer de 2010, de notificació de la Resolució de l’expedient sancionador PR-L-152-2009.
	EDICTE
	de 8 de març de 2010, de notificació de la proposta de resolució de l’expedient sancionador CM-L-13-2010.
	EDICTE
	d’11 de març de 2010, de notificació de diverses resolucions de recursos d’alçada d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 15 de març de 2010, de notificació de l’acord d’inici d’expedient sancionador i del plec de càrrecs.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una activitat d’ampliació d’un ecorxador frigorífic porcí amb sala de desfer al terme municipal de Santa Maria de Corcó (BA20090168).
	ANUNCI
	d’informació pública de la sol·licitud de revisió de l’autorització ambiental d’una activitat de fabricació de ciment i extractiva promoguda per Cemex España, SA, al terme municipal d’Alcanar (EA20090029).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització ambiental relativa al projecte i l’estudi d’impacte ambiental d’una activitat extractiva al terme municipal de Clariana de Cardener (exp. LA-2007/0064).
	ANUNCI
	de procediment obert per a l’adjudicació d’un contracte de subministrament.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC 2006000504).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2008000587).
	DIVERSOS
	CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA PORTES DEL MONTSENY, ALT CONGOST I LA PLANA DE VIC
	CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
	CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE LLEIDA
	CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA
	CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA
	INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	L’AMETLLA DEL VALLÈS
	L’ARBOÇ
	AVINYÓ
	BELLVER DE CERDANYA
	BIURE
	BLANES
	BOADELLA I LES ESCAULES
	LES BORGES BLANQUES
	CABRERA DE MAR
	CALDERS
	CAMBRILS
	CANOVELLES
	CARDONA
	CASTELLSERÀ
	L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
	ESPLUGUES DE LLOBREGAT
	FIGUERES
	LA GARRIGA
	GELIDA
	GIRONA
	IGUALADA
	JUNEDA
	LA LLACUNA
	MALGRAT DE MAR
	LES MASIES DE RODA
	MATARÓ.
	MOLLET DEL VALLÈS
	ÒDENA
	PERAMOLA
	PREMIÀ DE DALT
	PREMIÀ DE MAR
	PUIGCERDÀ
	RENAU
	REUS
	RIPOLL
	SABADELL
	SANT FELIU DE GUÍXOLS
	SANT FOST DE CAMPSENTELLES
	SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
	SANT ISCLE DE VALLALTA
	SANT JUST DESVERN
	SANTA SUSANNA
	SENTMENAT
	TEIÀ
	TORDERA
	TORRELLES DE LLOBREGAT
	TORROELLA DE MONTGRÍ
	TOSSA DE MAR
	VALLS
	LES VALLS DE VALIRA
	EL VENDRELL
	VILADECANS
	CONSELLS
	COMARCALS
	MONTSIÀ
	DIPUTACIONS
	TARRAGONA
	ALTRES
	ORGANISMES
	MANCOMUNITAT DE L’ALT MARESME PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DEL MEDI AMBIENT
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 379/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Girona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1157/2007).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 278/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mataró, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 753/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Sabadell, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1358/2008).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 186/2007-D).

		2010-03-24T18:33:19+0100
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




