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Disposicions

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

DECRET

68/2010, de 25 de maig, sobre tramitació i aprovació dels documents reconeguts del 
Codi tècnic de l’ediicació i del Registre general del Codi tècnic de l’ediicació.

L’article 3.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, 
estableix que les exigències del Codi tècnic de l’edificació es poden completar 
amb les exigències d’altres normatives dictades per les administracions com-
petents.

Els documents reconeguts del Codi tècnic de l’edificació, tal com els defineix el 
Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, 
són els documents tècnics, sense caràcter reglamentari, externs i independents del 
Codi i que disposen del reconeixement del Ministeri de l’Habitatge, la utilització 
dels quals facilita el compliment de determinades exigències i que contribueixen 
al foment de la qualitat de l’edificació.

Aquests documents reconeguts són un complement als procediments, regles 
tècniques i exemples de solucions que s’indiquen en els documents bàsics del 
Codi i permeten determinar si l’edifici compleix els nivells de prestació que s’hi 
estableixen.

Com afirma l’Ordre VIV/1744/2008, de 9 de juny, per la qual es regula el Registre 
general del Codi tècnic de l’edificació, la finalitat dels documents reconeguts és la 
de simplificar i particularitzar l’aplicació del Codi en determinats casos, ampliar 
el conjunt de solucions que proposa i facilitar-ne l’aplicació mitjançant eines infor-
màtiques o altres mitjans, com ara fitxes o procediments simplificats.

El Reial decret 314/2006, de 17 de març, crea el Registre general del Codi tècnic 
de l’edificació en el Ministeri de l’Habitatge, adscrit a la Direcció General d’Ar-
quitectura i Política d’Habitatge, el qual és de caràcter públic i informatiu, i en el 
qual s’han d’inscriure i fer-se públics els documents reconeguts.

L’Ordre VIV/1744/2008, de 9 de juny, que regula el Registre general del Codi 
tècnic de l’edificació, estableix el procediment per a la inscripció dels documents 
reconeguts que sol·licitin els centres directius de les administracions públiques. 
Aquesta Ordre indica que l’Administració pública que sol·liciti les inscripcions ha 
de vetllar perquè es mantinguin les condicions segons les quals es van concedir els 
reconeixements corresponents.

D’acord amb les competències que l’Estatut d’autonomia atorga a la Generalitat 
de Catalunya a l’article 137, es defineix un procediment per a l’aprovació dels 
documents reconeguts dintre de l’àmbit territorial de Catalunya. El compliment 
d’aquesta finalitat es realitza a través de la Subcomissió sobre l’aplicació del Codi 
tècnic de l’edificació a Catalunya, que s’adscriu al Consell de Qualitat, Sostenibi-
litat i Innovació de l’Habitatge, a qui correspon emetre els informes tècnics sobre 
les sol·licituds de reconeixement dels documents presentats, per a l’aprovació dels 
documents reconeguts per part de l’òrgan competent en matèria de qualitat de 
l’edificació.

Per tal de donar publicitat als documents reconeguts per part de la Generalitat de 
Catalunya es crea el Registre general de documents reconeguts de la Generalitat 
de Catalunya amb seu a l’òrgan competent en matèria de qualitat de l’edificació. 
Aquest Registre té caràcter de registre estrictament als efectes d’informació i de 
publicitat per als agents, organismes i entitats que exerceixen funcions relacionades 
amb l’aplicació del Codi tècnic de l’edificació.

A proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, vist el dictamen del Consell 
de Treball Econòmic i Social de Catalunya i d’acord amb el Govern,
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DECRETO :

Article 1
Objecte

L’objecte del Decret és establir el procediment de tramitació i aprovació dels 
documents reconeguts del Codi tècnic de l’edificació, a fi d’adequar el Codi tècnic 
de l’edificació a les concretes exigències del territori i de la població a Catalunya. 
Aquests documents també han de garantir el compliment d’altra normativa tècnica 
aprovada per la Generalitat de Catalunya.

Article 2
Procediment de tramitació, aprovació i inscripció dels documents reconeguts

2.1 Poden presentar sol·licituds per a l’aprovació com a documents reconeguts i 
per a la seva inscripció al Registre general del Codi tècnic de l’edificació de Catalunya 
les institucions relacionades amb el procés constructiu i els agents de l’edificació 
que estableix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.

2.2 Les sol·licituds presentades s’han d’acompanyar de la documentació se-
güent:

a) Declaració de la persona sol·licitant, signada per persona física, que garanteixi 
que totes les solucions tècniques basades en el document proposat, aplicades al pro-
jecte, a l’execució de l’obra o al manteniment i conservació de l’edifici, assoleixen 
unes prestacions, com a mínim, equivalents a les que s’obtindrien per aplicació dels 
documents bàsics del Codi tècnic de l’edificació.

b) Memòria explicativa i justificativa de la sol·licitud.
c) Documentació justificativa de l’abast i condicions de reconeixement que se 

sol·licita.
d) Qualsevol altra informació que el sol·licitant consideri convenient per a la 

justificació del compliment del Codi tècnic de l’edificació o per al foment i la millora 
de la qualitat de l’edificació.

e) La documentació que pugui establir, en cada cas, la Subcomissió sobre l’apli-
cació del Codi tècnic de l’edificació a Catalunya.

2.3 Les sol·licituds de reconeixement, acompanyades de la documentació cor-
responent, s’han d’adreçar al titular de l’òrgan competent en matèria de qualitat de 
l’edificació, i han de tenir entrada en el registre d’aquest òrgan o en algun dels llocs 
previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2.4 La instrucció del procediment correspon a l’òrgan competent en matèria de 
qualitat de l’edificació, que ha de comprovar la documentació aportada i, si s’escau, 
ha de reclamar al sol·licitant l’esmena documental en el termini de 10 dies.

2.5 Un cop completada la documentació sol·licitada, l’òrgan competent en 
matèria de qualitat de l’edificació obre un període d’informació pública i un tràmit 
d’audiència d’un mes a les entitats i associacions directament afectades, a fi i efecte 
de recollir les al·legacions de les persones implicades. Posteriorment ha de traslladar 
l’expedient de sol·licitud de reconeixement a la Subcomissió sobre l’aplicació del 
Codi tècnic de l’edificació a Catalunya, que regula l’article 4, juntament amb les 
al·legacions rebudes i li ha de sol·licitar informe sobre la sol·licitud presentada.

2.6 La Subcomissió sobre l’aplicació del Codi tècnic de l’edificació, un cop rebut 
l’expedient de sol·licitud de reconeixement, l’ha d’avaluar i emetre un informe tècnic 
preceptiu sobre la sol·licitud presentada. En el cas que la Subcomissió ho consideri 
necessari, pot demanar a la persona sol·licitant una ampliació de la documentació 
tècnica presentada a fi d’acreditar els aspectes consignats a la declaració a què fa 
referència l’apartat 2 a) d’aquest article i que ha d’aportar en el termini de 10 dies. 
Quan el sol·licitant no aporti l’ampliació de la documentació en l’esmentat termini, 
continuarà el procediment. La Subcomissió també pot encarregar informes a ex-
perts tècnics externs sobre els aspectes que cregui convenients de la documentació 
tècnica presentada.
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2.7 Un cop emès el corresponent informe tècnic per la Subcomissió, aquest 
s’ha de trametre a l’òrgan instructor, el qual ha d’elaborar una proposta de resolu-
ció i l’ha de trametre, juntament amb l’informe tècnic de la Subcomissió i tots els 
documents i al·legacions que constin en l’expedient, a la persona titular de l’òrgan 
competent en matèria de qualitat de l’edificació, perquè procedeixi a dictar la 
resolució definitiva.

2.8 El termini màxim per resoldre sobre les sol·licituds de reconeixement és de 
quatre mesos. Aquest termini se suspèn en el supòsit que es demani una ampliació 
de la documentació d’acord amb el que preveu l’apartat 6 d’aquest article, sens 
perjudici de la possibilitat de suspendre també el termini en el cas que es formuli 
requeriment d’esmena d’acord amb el que preveu l’apartat 4 d’aquest article.

2.9 L’òrgan competent en matèria de qualitat de l’edificació aprova el reco-
neixement dels documents i n’ordena la inscripció en el Registre general del Codi 
tècnic de l’edificació de Catalunya, que regula l’article 4.

2.10 L’òrgan competent en matèria de qualitat de l’edificació pot sol·licitar la 
inscripció dels documents reconeguts que hagin estat aprovats en el Registre general 
del Codi tècnic de l’edificació del Ministeri de l’Habitatge.

Article 3
Durada i modiicació del reconeixement

3.1 La durada del reconeixement, tret que la resolució de concessió indiqui el 
contrari, és il·limitada, sempre que es mantinguin les condicions d’acord amb les 
quals es va atorgar el reconeixement.

3.2 L’òrgan competent en matèria de qualitat de l’edificació ha de vetllar perquè es 
mantinguin les condicions d’acord amb les quals es va atorgar el reconeixement.

3.3 El reconeixement pot ser ampliat, esmenat o revocat d’ofici, d’acord amb 
els tràmits establerts a l’article anterior que siguin aplicables, o a instància de part, 
d’acord amb el procediment establert a l’article 2.

Article 4
Registre general del Codi tècnic de l’ediicació de Catalunya

4.1 Es crea el Registre general del Codi tècnic de l’edificació de Catalunya, que 
té caràcter de registre públic estrictament als efectes d’informació i de publicitat 
per als agents, organismes i entitats que exerceixen funcions relacionades amb 
l’aplicació del Codi tècnic de l’edificació.

4.2 Aquest Registre s’adscriu a l’òrgan competent en matèria de qualitat de 
l’edificació.

4.3 Correspon a l’òrgan competent en matèria de qualitat de l’edificació la gestió i 
el manteniment del Registre general del Codi tècnic de l’edificació de Catalunya.

4.4 En aquest Registre s’hi han d’inscriure els documents reconeguts aprovats 
per l’òrgan competent en matèria de qualitat de l’edificació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Es modifiquen els articles 2 i 3 i s’afegeix un nou article, l’article 13, al Decret 
41/2010, de 23 de març, pel qual es crea el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i 
Innovació de l’Habitatge, que queden redactats com segueix:

Article 2
Funcions del Consell

S’hi afegeix un segon apartat:
”2.2 El Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge exerceix també 

funcions d’avaluació i emet informes preceptius sobre els expedients de sol·licitud 
per a l’aprovació de documents reconeguts del Codi tècnic de l’edificació i per a la 
seva inscripció al Registre general del Codi tècnic de l’edificació de Catalunya.”.
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Article 3
Organització del Consell

Se’n modifica la redacció:
“El Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge funciona en 

Ple, Comissió Permanent i en Subcomissió sobre l’aplicació del Codi tècnic de 
l’edificació a Catalunya.”.

“Article 13
”Subcomissió sobre l’aplicació del Codi tècnic de l’edificació a Catalunya
”13.1 La Subcomissió sobre l’aplicació del Codi tècnic de l’edificació a Catalunya 

està constituïda per les persones següents:
”a) La persona titular de l’òrgan competent en matèria de qualitat de l’edificació 

exerceix la presidència del grup de treball.
”b) Una persona representant del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 

(COAC), que actua com a vocal.
”c) Una persona representant del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes 

Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Catalunya (CCAATEE), que actua com a 
vocal.

”d) Una persona representant del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de 
Catalunya, que actua com a vocal.

”e) Una persona representant del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona, que actua com a vocal.

”f) Una persona representant de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya (ITeC), que actua com a vocal.

”g) Una persona representant de la Federació Catalana de Promotors i Constructors 
d’Edificis (FECAPCE) a Catalunya, que actua com a vocal.

”h) Una persona representant de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de 
Catalunya (CCOC), que actua com a vocal.

”i) Una persona representant del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i 
Comarques, que actua com a vocal.

”j) Una persona representant de l’Associació d’Habitatge Social de Catalunya, 
que actua com a vocal.

”k) Una persona en representació de l’Institut Català de l’Energia, que actua 
com a vocal.

”l) Una persona de l’òrgan competent en matèria de qualitat de l’edificació res-
ponsable de la secretaria del grup de treball, amb veu i sense vot.

”m) En el cas que el document reconegut proposat afecti el document bàsic de 
seguretat en cas d’incendi, s’incorporarà al grup de treball un representant de 
l’òrgan competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, que actuarà com 
a vocal.

”13.2 Un cop designats els membres, la persona titular de l’òrgan competent en 
matèria de qualitat de l’edificació ha de nomenar les persones membres de la Sub-
comissió sobre l’aplicació del Codi tècnic de l’edificació a Catalunya.

”13.3 El funcionament d’aquesta Subcomissió es regeix per la normativa aplicable 
als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

”13.4 Amb l’objectiu de perseguir la paritat, en la seva composició es tendirà a 
assolir una presència equilibrada de dones i homes.

”13.5 Les persones membres que formen part de la Subcomissió no reben cap 
tipus de retribució o indemnitzacions ni per formar-ne part ni per participar-hi.”.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Es modifica la disposició final 1.2 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per 
al dret a l’habitatge del 2009-2012, que queda redactada així:

“1.2 Als efectes de l’aplicació de les reserves mínimes addicionals que estableix 
la legislació urbanística vigent, amb destinació a les noves tipologies d’habitatges 
concertats de Catalunya, l’entrada en vigor d’aquest Decret en àmbits no inclosos 
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dins les àrees residencials estratègiques derivades de l’aplicació del Decret llei 
1/2007, de 16 d’octubre, es produirà l’1 d’agost de 2011.”.

DISPOSICIÓ FINAL

S’habilita la persona titular del Departament de Medi Ambient i Habitatge, per 
tal que aquesta pugui completar, mitjançant l’ordre corresponent, el règim jurídic 
del Registre general del Codi tècnic de l’edificació de Catalunya.

Barcelona, 25 de maig de 2010

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

(10.140.106)
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	IUE/304/2010, de 20 de maig, per la qual es reconeix la creació de dues facultats per segregació de la Facultat d’Humanitats, i la creació d’una altra facultat per segregació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, a la Universitat Internaciona
	l de Catalunya.
	ORDRE
	IUE/305/2010, de 20 de maig, per la qual es dóna conformitat al canvi de denominació de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada, centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya, i s’hi s’implanta un màster universitari.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	ACORD
	GOV/95/2010, de 18 de maig, pel qual s’aprova la despesa per a l’exercici 2010 del Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2008-2011.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	DECRET
	68/2010 , de 25 de maig, sobre tramitació i aprovació dels documents reconeguts del Codi tècnic de l’edificació i del Registre general del Codi tècnic de l’edificació.
	ACORD
	GOV/94/2010, de 18 de maig, sobre la declaració d’ocupació urgent dels béns i els drets afectats d’expropiació per les obres del Projecte constructiu d’abastament d’aigua a Santa Coloma de Farners i altres municipis de la comarca de la Selva. Tram I. Cano
	nada principal PK 0+000 al PK 3+246.
	CONSELL DE L’AUDIOVISUAL
	DE CATALUNYA
	ACORD
	96/2010, de 5 de maig, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pel qual s’atorguen els ajuts a projectes de recerca sobre comunicació audiovisual.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	ACORD
	GOV/97/2010, de 25 de maig, pel qual es nomena un membre del Consell Català de Recerca i Innovació.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/1642/2010, de 18 de maig, per la qual es resol el concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de les àrees regionals de trànsit de la categoria de caporal/a del cos de mossos d’esquadra (núm. de registre de la convocatòria 220/10).
	RESOLUCIÓ
	IRP/1647/2010, de 21 de maig, de nomenament d’un membre del Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra, en representació de l’Administració de la Generalitat.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/1640/2010, de 14 de maig, per la qual es fan públiques resolucions en matèria de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució JUS/1456/2010, de 27 d’abril, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats limitat al personal d’àmbits determinats del Centre Penitenciari de Joves per a la provisió de llocs de treball del cos tècnic d’especialistes de la Gen
	eralitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris a la localitat de Barcelona (convocatòria de provisió núm. JU/CP001/2010) (DOGC núm. 5625, pàg. 36169, de 10.5.2010).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució JUS/1469/2010, de 3 de maig, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris (convocatòria de provisió
	 núm. JU/CP002/2010) (DOGC núm. 5627, pàg. 37043, de 12.5.2010).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/1634/2010, de 19 de maig, per la qual es dicten instruccions relatives a l’assignació de destinacions al professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Educació amb efectes d’1 de setembre de 2010.
	RESOLUCIÓ
	EDU/1646/2010, de 19 de maig, d’adaptació de diversos nomenaments a l’estructura del Departament d’Educació.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 17 de maig de 2010, per la qual es fa pública la designació de rector suplent durant el període comprès entre el 29 de maig i el 6 de juny de 2010.
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 7 de maig de 2010, per la qual es convoca concurs d’accés al cos de funcionaris docents universitaris.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 20 de maig de 2010, pel qual se sotmet a informació pública la Proposta d’ordre per la qual es regula el sistema de tramitació electrònica de determinats procediments relatius a les màquines recreatives o tipus A i recreatives amb premi o tipus B.
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de subministraments.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/1644/2010, de 6 de maig, per la qual es fa públic el resultat de la 292a subhasta de pagarés de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya del dia 6 de maig de 2010.
	EDICTE
	de 14 de maig de 2010, de notificació d’un acte administratiu.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministraments.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 10 de maig de 2010, sobre una resolució referent a l’aprovació d’un projecte de carreteres.
	EDICTE
	de 10 de maig de 2010, sobre una resolució referent a l’aprovació d’un projecte de carreteres.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2010, sobre una resolució referent a l’aprovació d’un projecte de carreteres.
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	EDICTE
	de 13 de maig de 2010, de notificació de diversos actes administratius dictats en els expedients sancionadors (TFS201000072, TFS201000078, TFS201000183, TFS201000196, TFS201000224, TFS201000226, TFS201000237, TFS201000244, TFS201000259, TFS201000261, TFS2
	01000262, TFS201000264, TFS201000267, TFS201000271)
	EDICTE
	de 14 de maig de 2010, de notificació de diversos actes administratius dictats en els expedients sancionadors (TFS201000103, TFS201000121, TFS201000122, TFS201000123, TFS201000124, TFS201000111).
	EDICTE
	de 17 de maig de 2010, de notificació de diverses resolucions dictades en els expedients sancionadors (TFS200900186, TFS200900260, TFS200900328, TFS200900377).
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 20 de maig de 2010, de notificació d’incoació i de proposta de resolució d’expedients sancionadors.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 19 de maig de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l’autorització sanitària de les ortopèdies i dels establiments d’audiopròtesis i se’n regula el procediment d’
	autorització.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 10 de maig de 2010, pel qual es notifica la resolució del recurs d’alçada interposat contra la resolució de la sol·licitud d’ajut per al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règim extensiu, a l’empara de l’Ordre AAR/190/2008
	, de 29 d’abril, de l’expedient núm. 15-00040-2008.
	EDICTE
	de 18 de maig de 2010, pel qual es notifica una proposta de resolució d’expedient sancionador (exp. REG-B-1-2010).
	EDICTE
	de 18 de maig de 2010, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients sancionadors.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 6 de maig de 2010, de notificació d’una resolució per la qual es concedeix la sol·licitud d’ajut per la promoció de l’ocupació autònoma corresponent a l’expedient núm. 199/73/2009.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	INSTITUT CATALÀ
	DE L’ACOLLIMENT I DE L’ADOPCIÓ
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de gestió de serveis públics (exp. AN/19/2010).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	d’11 de març de 2010, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 14 d’abril de 2010, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 18 de maig de 2010, de notificació de la resolució d’aprovació del Projecte constructiu de l’EDAR i dels col·lectors en alta de Vilada, al terme municipal de Vilada (clau S-AA-01080-P).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2010000353).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC 2007000317).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. EG-047/88).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2009000375).
	ANUNCI
	d’informació pública UDPH2010000833.
	ADIGSA, EMPRESA PÚBLICA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE GIRONA
	ANUNCI
	d’adjudicació definitiva d’un contracte de subministrament.
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de servei.
	DIVERSOS
	SOCIETAT ABSORBIDA
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	CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
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	DE BARCELONA I NACIONAL DE CATALUNYA
	HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA
	INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES
	INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA
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	AJUNTAMENTS
	L’ALDEA
	ALELLA
	L’ARBOÇ
	LA BISBAL D’EMPORDÀ
	LES BORGES DEL CAMP
	CANYELLES
	GAVÀ.
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	MOLINS DE REI
	MOLLET DEL VALLÈS.
	MONISTROL DE MONTSERRAT
	PUIGCERDÀ
	SANT CUGAT SESGARRIGUES
	SENTMENAT
	SILS
	TREMP
	VILADECANS
	VILANOVA DE SAU
	CONSELLS
	COMARCALS
	MONTSIÀ
	OSONA
	RIBERA D’EBRE
	DIPUTACIONS
	BARCELONA
	ALTRES
	ORGANISMES
	AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 31 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 243/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Sabadell, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 10/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Barcelona, sobre procediment ordinari (exp. 99/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Tarragona, sobre actuacions civils de judici ordinari (exp. 989/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Sabadell, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 257/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1182/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Blanes, sobre actuacions de judici verbal (exp. 567/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 71/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Reus, sobre procediment de judici verbal (exp. 1490/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1157/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Gavà, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 706/2009).
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