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Disposicions

DEPARTAMENT
DE TREBALL

DECRET

171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció.

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, defineix els 
delegats i delegades de prevenció com a representants dels treballadors i treballadores 
amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball i regula, 
en el seu article 35 i en la disposició addicional quarta, el mecanisme per a la seva 
elecció. Aquesta Llei també regula les competències i les facultats d’aquests delegats 
de prevenció així com la seva participació en la prevenció de riscos en el treball.

L’article 7.1 d’aquesta mateixa Llei recull les actuacions de les administracions 
públiques competents en matèria laboral en relació amb la prevenció de riscos 
laborals, entre les quals destaquen les funcions de promoció de la prevenció i del 
control del compliment de la normativa corresponent.

L’article 170 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a 
la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals 
i, concretament, la lletra g) de l’apartat 1 recull la prevenció de riscos laborals i la 
seguretat i salut en el treball.

Aquestes competències les té atribuïdes el departament competent en matèria 
de treball i, concretament, la Direcció General de Relacions Laborals, d’acord 
amb l’article 14 del Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del 
Departament de Treball.

El Decret 399/2004, de 5 d’octubre, va crear el registre de delegats i delegades 
de prevenció i el de comitès de seguretat i salut com a instruments organitzatius 
que van permetre obtenir, en cada àmbit territorial de Catalunya, la informació 
detallada sobre els delegats i delegades de prevenció, i dels comitès de seguretat i 
salut laboral, que recull la Llei 31/1995, de 8 de novembre, esmentada.

Aquest Decret també regula el procediment de dipòsit i registre de les comu-
nicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 
comitès de seguretat i salut.

Transcorreguts més de cinc anys de l’aplicació pràctica del Decret, i en base a 
l’experiència i la valoració de les unitats administratives encarregades de la gestió 
dels registres, s’ha considerat necessari revisar-ne el contingut i adequar-lo a les 
necessitats detectades, per tal de millorar l’efectivitat de la funció que ha de complir 
aquest registre. Concretament, s’ha detectat la necessitat de suprimir el registre dels 
comitès de seguretat i salut laboral, atès que l’experiència ha posat de manifest la 
manca d’operativitat i agilitat d’aquest registre, tenint en compte que la informació 
que hi consta no resulta útil ni tampoc és una informació sol·licitada per les pos-
sibles persones interessades, fet que està suposant menyscabar l’eficàcia i el bon 
funcionament del registre dels delegats i delegades de prevenció.

La supressió del registre de constitució dels comitès de seguretat i salut laboral 
és una modificació que s’emmarca dins dels objectius transversals assumits pel 
departament competent en matèria de treball a l’Estratègia Catalana de Seguretat 
i Salut Laboral 2009-2012.

El text s’ha sotmès a la valoració del Consell de Treball Econòmic i Social, que 
ha emès dictamen sobre el Projecte de decret.

De conformitat amb l’article 39 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la pre-
sidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot això, a proposta de la consellera de Treball, i d’acord amb el Govern,
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DECRETO:

Article 1
Objecte

1.1 Aquest Decret té per objecte la regulació del registre de delegats i delegades 
de prevenció i establir el procediment de dipòsit de les comunicacions de designació 
d’aquests.

1.2 Als efectes d’aquest Decret, s’entén per delegat o delegada de prevenció la 
persona representant dels treballadors o treballadores amb funcions específiques 
en matèria de prevenció de riscos en el treball, sempre que hagin estat escollits o 
escollides d’acord amb el que estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 35 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Article 2
Registre de delegats i delegades de prevenció

2.1 En el si de cadascun dels serveis territorials del departament competent en 
matèria de treball hi ha un registre territorial de delegats i delegades de prevenció.

2.2 Els registres s’adscriuen a les unitats administratives dels serveis territorials 
del departament competent en matèria de treball que gestionen el registre d’eleccions 
sindicals. A aquests òrgans els correspon l’organització i la gestió del funcionament 
dels registres i la tramitació dels expedients relatius al dipòsit de les comunicacions 
de designació dels delegats i delegades de prevenció, quan escaigui, respecte dels 
centres de treball de les empreses i administracions públiques que estiguin ubicats 
en el seu àmbit territorial.

Article 3
Funcions

El registre de delegats i delegades de prevenció té les funcions següents:
a) Rebre les comunicacions de designació dels delegats i delegades de prevenció 

i les seves posteriors modificacions.
b) Donar publicitat als resultats globals de les designacions de delegats i delega-

des de prevenció efectuades, així com posar a disposició dels organismes públics 
competents en matèria de prevenció de riscos laborals la informació generada en 
el registre, prèvia petició a l’efecte i respectant en tot cas la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

c) Expedir els certificats relatius a la designació de delegats i delegades de 
prevenció que siguin sol·licitats pels organismes públics competents en matèria de 
prevenció de riscos laborals o per les persones i entitats que acreditin un interès 
legítim i directe. S’entén que ostenten aquest interès legítim i directe les organitza-
cions empresarials i les organitzacions sindicals, les empreses i els treballadors o 
treballadores directament implicats en les designacions. Els certificats s’han d’emetre 
en el termini de deu dies a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

d) Informar a les organitzacions sindicals de les comunicacions de delegats i 
delegades de prevenció que s’hagin elegit com a representants dels treballadors i 
treballadores dins de les seves llistes, i que de manera expressa així ho sol·licitin. 
La sol·licitud esmentada es farà anualment i la informació requerida es facilitarà 
periòdicament.

Tant la sol·licitud com les dades anteriorment expressades seran trameses en 
el format en què en cada cas indiquin cadascuna de les organitzacions sindicals 
interessades, en suport documental, ja sigui informàtic o paper, i se sol·licitaran al 
departament competent en matèria de treball de la Generalitat de Catalunya.

Article 4
Dades inscriptibles

4.1 Les dades inscriptibles són les que figuren als models de comunicació de 
delegats i delegades de prevenció que consten als annexos d’aquest Decret.
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4.2 Aquests models de comunicació que consten als annexos d’aquest Decret 
es troben a disposició de les persones interessades a la seu electrònica corporativa 
de la Generalitat de Catalunya.

Article 5
Procediment de dipòsit i registre de la comunicació de designació de delegats i 
delegades de prevenció

5.1 Un cop efectuada l’elecció de delegats i delegades de prevenció, la re-
presentació legal dels treballadors i treballadores o un representant degudament 
acreditat d’alguna de les organitzacions sindicals a què pertanyin els delegats o 
delegades de prevenció ho han de comunicar a l’empresari o empresària o als seus 
representants legals.

5.2 La representació legal dels treballadors i treballadores o un o una representat 
amb la deguda acreditació d’alguna de les organitzacions sindicals a les quals per-
tanyin els delegats o delegades de prevenció han de presentar la comunicació que 
correspongui, original i dues còpies, formalitzada segons els models que consten als 
annexos d’aquest Decret, que es troben a disposició a la seu electrònica corporativa 
de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/), adreçant-la al servei territorial 
que correspongui depenent de la ubicació de l’empresa o del centre de treball de què 
es tracti o a qualsevol oficina de la xarxa de l’Oficina de Gestió Empresarial, en el 
termini màxim d’un mes des de la data de l’elecció, presencialment o en qualsevol 
de les formes previstes per les normes procedimentals d’aplicació. Aquest imprès, 
en tot cas, ha d’estar obligatòriament complimentat quant a les dades que esmenta 
l’apartat 4 (dades dels delegats i delegades de prevenció).

5.3 Les còpies presentades i segellades per qualsevol de les unitats administratives 
esmentades en l’apartat anterior, i que hauran de ser conservades, una per l’empresari 
o empresària, i l’altra, per la representació legal dels treballadors i treballadores, 
serviran de justificant del compliment de l’esmentat tràmit de presentació.

5.4 En el supòsit de variació en les designacions de delegats i delegades de 
prevenció com a conseqüència de substitucions, revocacions, dimissions, extincions 
de mandat, o en qualsevol altre supòsit previst legalment o reglamentàriament, el 
delegat o delegada de prevenció afectat o les organitzacions sindicals afectades 
comunicaran a qualsevol de les unitats administratives competents l’actualització 
corresponent, mitjançant els models que consten als annexos i seguint el procedi-
ment descrit en aquest article.

5.5 En el supòsit que la renovació de la totalitat dels delegats i delegades de 
prevenció per qualsevol dels sistemes previstos als apartats 2 i 4 de l’article 35 de 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, coincideixi amb 
els ja inscrits, la comunicació al registre es farà mitjançant el mateixos models 
d’imprès que consten als annexos.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

—1 Dades personals
Les dades personals dels delegats i delegades de prevenció es recolliran desa-

gregades per sexes i s’integraran dins del fitxer de dades del registre de delegats 
i delegades de prevenció, del qual la Direcció General de Relacions Laborals n’és 
l’òrgan responsable, d’acord amb l’Ordre de creació de fitxers de dades personals 
del departament competent en matèria de treball de la Generalitat.

Les persones titulars dels òrgans responsables de cada fitxer que conté dades 
de caràcter personal adoptaran les mesures tècniques, de gestió i organitzatives 
per tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així 
com totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectius els drets de la 
ciutadania reconeguts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i en els seus 
desplegaments reglamentaris.
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—2 Tramitació electrònica
La inscripció al registre es podrà tramitar electrònicament, d’acord amb el que pre-

veu la normativa que regula l’accés electrònic de la ciutadania als serveis públics.
D’acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 

serveis públics, el Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament 
dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat, i la Llei 29/2010, de 3 
d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, el departa-
ment competent en matèria de treball disposarà el que sigui necessari o consideri 
convenient perquè els interessats utilitzin els mitjans electrònics per presentar els 
comunicats de delegats i delegades de prevenció.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Mentre no es creïn les oficines públiques de registre d’actes d’eleccions sindicals 
als serveis territorials de les Terres de l’Ebre, Catalunya Central i Alt Pirineu i 
Aran, les competències relatives al registre de delegats i delegades de prevenció que 
concerneixen l’àmbit territorial d’aquests serveis s’exerciran pels serveis territorials 
corresponents que fins ara els assumeixen.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga el Decret 399/2004, de 5 d’octubre, pel qual es crea el registre de dele-
gats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula 
el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció 
i de constitució dels comitès de seguretat i salut.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 16 de novembre de 2010

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

MAR SERNA CALVO

Consellera de Treball
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Annex 1. Comunicació d’elecció de delegats/ades de prevenció (apartat 2 de l’article 35 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de

prevenció de riscos laborals)
 Alta                                            Modificacions

1. Dades sobre l’elecció dels/de les representants de les persones treballadores
Data d’elecció 

   /   /     
 Número d’alta electoral

 - 
2. Dades del centre de treball
Nom o raó social  Adreça Municipi

Província Codi postal Telèfon Plantilla actual del centre 

Activitat econòmica principal del centre Codi de compte de cotització CCAE-2009 Hi ha comitè de seguretat i salut? 

 Sí No

3. Dades de l’empresa   

Nom o raó social  Adreça Municipi

Província Codi postal Telèfon Plantilla actual de l’empresa NIF/CIF

Activitat econòmica principal de l’empresa CCAE-2009 

Tipus d’empresa 

 Privada    Pública 

 Tipus d’administració pública, si escau 

 Local Autonòmica Estatal 

Hi ha comitès intercentres de seguretat i salut? 

Sí   No

4. Dades dels/de les delegats/ades de prevenció

Nom 1r cognom 2n cognom NIF/NIE Adreça electrònica 

Data 

d’efecte Organització 

Formació en 

seg. i salut Sexe1

Any de 

naixement Vots Motiu2

           

           

           

           

           

           

           

Les persones sotasignades certifiquen la certesa de les dades d’aquest document referents a l’elecció de delegats/ades de prevenció al centre de treball indicat a l’apartat núm. 2 
Nom i cognoms 
amb NIF/NIE                                                        , 
en qualitat de3

 President/a del comitè d’empresa 
 Secretari/ària del comitè d’empresa 
 Delegat/ada de personal 
 Representant de l’organització sindical 

Signatura Acusament de recepció per part de l’empresa 
Nom i cognoms 
amb NIF/NIE                                                        , com 
a representant de l’empresa rep aquesta comunicació 

Signatura Registre de l’autoritat laboral 

1. H-Home / D-Dona  
2. A-Alta/B-Baixa 
3. Indiqueu amb una X l’opció adequada 

Disposicions
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Annex 2. Comunicació d’elecció de delegats/ades de prevenció (apartat 4 de l’article 35 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals)

 Alta                                            Modificacions

1. Dades sobre l’elecció dels/de les representants de les persones treballadores
Data d’elecció 

   /   /     
Sense procés electoral 

2. Dades del centre de treball
Nom o raó social  Adreça Municipi

Província Codi postal Telèfon Plantilla actual del centre 

Activitat econòmica principal del centre Codi de compte de cotització CCAE-2009 Hi ha comitè de seguretat i salut? 

 Sí No

3. Dades de l’empresa   
Nom o raó social  Adreça Municipi

Província Codi postal Telèfon Plantilla actual de l’empresa NIF/CIF

Activitat econòmica principal de l’empresa CCAE-2009 

Tipus d’empresa 

 Privada    Pública 

 Tipus d’administració pública, si escau 

 Local Autonòmica Estatal 

Hi ha comitès intercentres de seguretat i salut? 

Sí   No

4. Dades dels/de les delegats/ades de prevenció

Nom 1r cognom 2n cognom NIF/NIE Adreça electrònica 
Data 

d’efecte Organització 
Formació en 
seg. i  salut Sexe1

Any de 
naixement Vots Motiu2

           
           
           
           
           
           
           

Les persones sotasignades certifiquen la certesa de les dades d’aquest document referents a l’elecció de delegats/ades de prevenció al centre de treball indicat a l’apartat núm. 2 
Nom i cognoms 
amb NIF/NIE                                                        , 
en qualitat de3

 President/a del comitè d’empresa 
 Secretari/ària del comitè d’empresa 
 Delegat/ada de personal 
 Representant de l’organització sindical 

Signatura Acusament de recepció per part de l’empresa 
Nom i cognoms 
amb NIF/NIE                                                        , com 
a representant de l’empresa rep aquesta comunicació 

Signatura Registre de l’autoritat laboral 

1. H-Home / D-Dona  
2. A-Alta/B-Baixa 
3. Indiqueu amb una X l’opció adequada 

Disposicions
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	IUE/547/2010, de 18 de novembre, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials corresponent als diumenges i dies festius de l’any 2011.
	RESOLUCIÓ
	IUE/3752/2010, de 18 de novembre, de concessió de medalles i diplomes turístics de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	DECRET
	XXXX/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges.
	DECRET
	188/2010, de 23 de novembre, d’aprovació del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3763/2010, de 8 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte de tractament i valorització d’efluents porcins al terme municipal de Santa Maria de Corcó (exp. BA20070276).
	RESOLUCIÓ
	MAH/3764/2010, d’11 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte d’activitat extractiva d’explotació d’àrids anomenada Feixa Llarga, al terme municipal de Moià (exp. BL20040133).
	RESOLUCIÓ
	MAH/3765/2010, de 12 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte “Millora general. Condicionament de l’autopista C-58: ampliació a tres carrils i calçades entre el PK 8+300 i el 19+600. Cerdanyola del Vallè
	s - Terrassa”.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3766/2010, de 15 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte “Millora general. Variant de Piera i Vallbona d’Anoia. Carretera B-224, del PK 2,000 al 14,000. Tram: variant de la carretera B-224 i enllaç 
	de les carreteres B-231 i BV-2243”.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3767/2010, de 15 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte de condicionament de la carretera C-51. Del PK 65+000 al 90+500. Tram: el Vendrell-Valls, al terme municipal d’Albinyana.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3768/2010, de 15 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte “Millora de l’accessibilitat a la variant de Mataró. Autopista C-32. Del PK 98+500 al 104+100. Tram: Argentona-Mataró”.
	CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL
	RESOLUCIÓ
	MAH/3770/2010, de 18 de febrer, per la qual publiquen els acords del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal corresponents al segon semestre de l’any 2009, d’aprovació de plans tècnics de gestió i millora forestal, de plans simples de gestió fo
	restal i de la seva publicació.
	CÀRRECS I PERSONAL
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	OAC/PER09/2010, de 22 de novembre, per la qual es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per proveir un lloc de treball en règim de contractació laboral a l’Oficina Antifrau de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/3759/2010, de 17 de novembre, per la qual es fa pública la llista complementària d’aspirants seleccionats que modifica la Resolució EDU/2020/2010, de 15 de juny, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han superat les proves per a la 
	provisió de places docents convocades mitjançant la Resolució EDU/6/2010, de 4 de gener.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució EDU/3332/2010, de 14 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docent de caràcter singular en centres públics d’ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic per a l
	a promoció de l’autonomia del centre educatiu (DOGC núm. 5741, pàg. 77924, de 25.10.2010).
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	RESOLUCIÓ
	CMC/3754/2010, de 17 de novembre, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball dels grups A i B de personal laboral fix del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (convocatòria núm. LCU/001/10).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/3755/2010, de 17 de novembre, d’adaptació del nomenament del senyor Fernando Álava Cano com a cap del Servei d’Inspecció d’Assistència Sanitària a l’actual estructura de la Direcció General de Recursos Sanitaris.
	RESOLUCIÓ
	SLT/3756/2010, de 19 de novembre, d’adaptació del nomenament del senyor Mateo Quintana Lázaro com a cap del Servei d’Investigació i Avaluació del Sistema Sanitari a l’actual estructura de la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut.
	SLT/3757/2010, de 12 de novembre, de cessament de la senyora Montserrat Domínguez i Font com a directora del Servei Regional de Girona de l’Agència de Protecció de la Salut.
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/3753/2010, de 17 de novembre, per la qual es convoca la campanya de carrera professional per a l’assoliment del primer, segon, tercer i quart nivell ordinari de carrera professional per al personal facultatiu i diplomat sanitari, i la campanya de carr
	era professional del personal de l’àrea sanitària de formació professional de grau superior i grau mitjà i del personal de gestió i serveis de l’Institut Català de la Salut.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	RESOLUCIÓ
	AAR/3762/2010, de 8 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de comandament del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (convocatòria de provisió núm. AG/008/10).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	DECRET
	185/2010, de 23 de novembre, de cessament i nomenament de vocals del Consell d’Administració de l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministraments.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 23 de novembre de 2010, pel qual se sotmet a consulta pública l’ampliació de l’abast del projecte Xarxa Oberta.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	ANUNCI
	relatiu a una resolució que acorda deixar sense efectes l’acord d’aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació en la modalitat de cooperació del Pla parcial urbanístic del sector discontinu SUD-15 Molí d’en Reixach - Bernades, al terme municipal de Sa
	nta Cristina d’Aro.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (JU-48/11. GEEC JU 2010 4298).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (JU-46/11 GEEC JU 2010 4212).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 19 de novembre de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es modifica la delimitació de determinats sectors sanitaris.
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	EDICTE
	de 16 de novembre de 2010, pel qual es notifica la nova proposta de resolució relativa a l’exp. ED núm. 24/2010, instruït a la senyora Teresa Lucio Criado.
	EDICTE
	de 23 de novembre de 2010, pel qual es notifica la resolució d’ampliació del termini de tramitació de l’exp. ED núm. 24/2010, instruït a la senyora Teresa Lucio Criado.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ANUNCI
	de licitació per a la contractació d’un servei.
	DIVERSOS
	AGRÍCOLA SAN SALVADOR DE GERB, SCCL
	ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES
	FUNDACIÓ PRIVADA CATALUNYA-PORTUGAL, PER A LA COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL
	FUNDACIÓ PRIVADA PUNTAIRES
	INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA
	R.M.& B ASESORES, SCCL
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	L’ALBAGÉS
	BALENYÀ
	CALDES DE MALAVELLA
	CANOVELLES
	CERDANYOLA DEL VALLÈS
	CERVELLÓ
	CUBELLES
	FALSET
	FIGUERES
	MONISTROL DE CALDERS
	OLESA DE MONTSERRAT
	OLIVELLA
	OLOT
	PONTS
	RUBÍ
	SANT CUGAT DEL VALLÈS
	SANT PERE DE SALLAVINERA
	SITGES
	VALLMOLL
	VESPELLA DE GAIÀ
	LA VILELLA BAIXA
	VINEBRE
	CONSELLS
	COMARCALS
	RIPOLLÈS
	ALTRES
	ORGANISMES
	DE BARCELONA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 310/2010).
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre ampliació d’un recurs contenciós administratiu (exp. 85/2009).
	EDICTE
	de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 687/2010).
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 406/2010).
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 407/2010).
	EDICTE
	de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 815/2010).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre actuacions de recurs ordinari (exp. 49/2010).
	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. 387/2010).
	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. 388/2010).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Tretzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (rotlle 453/2009).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de guarda i custòdia (exp. 26/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Sabadell, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 2285/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Sant Feliu de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 472/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Sabadell, sobre actuacions de judici verbal (exp. 62/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Terrassa, sobre actuacions de judici verbal (exp. 2156/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Tarragona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1957/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Granollers, sobre actuacions de judici de divorci contenciós (exp. 1069/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Sabadell, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1949/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 23 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 686/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 20 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 264/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tarragona, sobre procediment de judici verbal (exp. 1252/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Santa Coloma de Gramenet, sobre actuacions de guarda i custòdia (exp. 200/2010).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 350/2008).
	JUTJATS DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
	EDICTE
	del Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Gavà, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 15/2010).
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