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RESOLUCIÓ
TRE/3044/2008, de 10 d’octubre, per la qual es determinen les activitats preventives 
a desenvolupar per les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de 
la seguretat social a Catalunya durant l’any 2008.

D’acord amb l’article 165 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, correspon a la 
Generalitat, en matèria de seguretat social, respectant els principis d’unitat econò-
mica patrimonial i de solidaritat inancera de la seguretat social, la competència 
compartida, en la coordinació de les activitats de prevenció de riscs laborals que 
desenvolupin a Catalunya les mútues d’accidents de treball i malalties professionals 
de la Seguretat Social.

La Resolució de 31 de juliol de 2008, de la Secretaria de l’Estat de la Segu-
retat Social, per la qual es determinen les activitats preventives a realitzar per 
les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social 
durant l’any 2008, en desenvolupament del que disposa l’Ordre TAS/3623/2006, 
de 28 de novembre, que regula les activitats preventives en l’àmbit de la Seguretat 
Social i el inançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals, 
preveu un termini de dos mesos perquè les comunitats autònomes que tinguin, 
en virtut dels seus respectius Estatuts d’Autonomia, la competència compartida 
de coordinació de les activitats de prevenció de riscos laborals que portin a ter-
me en els seus respectius territoris les mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social, determinin i comuniquin a les referides 
mútues i al Ministeri de Treball i Immigració, les activitats preventives a realit-
zar per aquestes en el seu territori, susceptibles de desenvolupament en l’àmbit 
de la Seguretat Social.

L’article 14.1.g) del Decret 199/2007, de 10 de desembre, de reestructuració del 
Departament de Treball, atribueix a la Direcció General de Relacions Laborals les 
funcions de coordinació i impuls de les activitats de prevenció de riscos laborals de 
les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

Vista la data d’aquesta resolució, per aquest any 2008, es determina una plani-
icació de les activitats preventives a realitzar per les mútues d’accidents de treball 
i malalties professionals de la Seguretat Social que acull majoritàriament els con-
tinguts de la Resolució de 31 de juliol de 2008.

En conseqüència,

RESOLC:

Article únic
Aprovació de la planiicació de les activitats preventives a desenvolupar per les 

mútues d’accidents de treball i malalties professionals en el territori de Catalunya 
durant l’any 2008.

S’aprova la planiicació de les activitats preventives a desenvolupar per les mútues 
d’accidents de treball i malalties professionals en el territori de Catalunya durant l’any 
2008, d’acord amb el que disposa el capítol II de l’Ordre TAS/3623/2006, de 28 de 
novembre, per la qual es regulen les activitats preventives en l’àmbit de la Seguretat 
Social i el inançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Efectes i facultats d’aplicació i desenvolupament

Aquesta resolució produirà efectes a partir de l’endemà de la seva publicació en 
el DOGC.
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S’autoritza a la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral per l’adopció de 
mesures e instruccions necessàries per l’aplicació de la present resolució.

Barcelona, 10 d’octubre de 2008

SALVADOR ALVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

Planiicació de les activitats preventives a desenvolupar per les mútues d’acci-
dents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en el territori de 
catalunya durant l’any 2008

—1 Planiicació de les activitats preventives a desenvolupar per les mútues d’ac-
cidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en el territori de 
Catalunya durant l’any 2008.

La planiicació de les activitats preventives a desenvolupar per les mútues d’acci-
dents de treball i malalties professionals en l’àmbit de Catalunya durant l’any 2008, 
inclou, a més de les activitats d’àmbit general, programes especíics orientats a la 
realització d’activitats destinades preferentment a les microempreses, ins a 10 
persones treballadores, i a les petites empreses, entre 11 i 49 persones treballadores, 
en els termes i amb l’abast i contingut que es deriven dels objectius proposats a 
l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut Laboral en el Treball i el Pla de Govern 
de la Generalitat de Catalunya per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008.

—2 Activitats d’àmbit general
En relació amb el programa d’activitats de divulgació i sensibilització de la pre-

venció en l’àmbit de Catalunya, les mútues inclouran a la informació que s’estableix 
al punt 5 d’aquesta planiicació, els tipus d’activitats realitzades i, per a cada una, 
la relació d’empreses afectades per aquestes activitats (amb nom i cognoms o raó 
social, NIF o CIF, CCC, CCAE, demarcació territorial (Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona) i el nombre de persones treballadores implicades, així com la informació 
agregada a nivell de Catalunya.

—3 Programes especíics
3.1 Programa d’assistència a les PIMES per al foment de la integració de la 

prevenció a les empreses i la millora de la seva gestió a través de visites als centres 
de treball d’empreses associades en l’àmbit de Catalunya mitjançant les següents 
accions especíiques:

a) A les empreses de menys de 6 persones treballadores, quan l’empresari o 
empresària assumeixi personalment l’activitat preventiva, l’assessorament personal 
i directe a l’empresari o empresària de tots aquells aspectes necessaris per acon-
seguir una eicaç i efectiva gestió de la prevenció, inclosa l’avaluació, planiicació 
i execució.

b) A les empreses de ins a 49 persones treballadores diferents a les anteriors, 
quan la seva activitat es trobi dintre dels sectors d’activitat relacionats a l’annex de 
la present resolució, corresponents a les empreses amb major número d’accidents 
de treball greus i mortals durant l’any 2007 a Catalunya, l’assessorament personal 
i directe de la persona treballadora designada en tots aquells aspectes necessaris 
per aconseguir una eicaç i efectiva gestió de la prevenció, inclosa l’avaluació, 
planiicació i execució.

c) L’assessorament i recolzament a empresaris i empresàries, comandaments i per-
sones treballadores de les empreses associades, orientats a què ells mateixos puguin 
assumir o esser designats per a la gestió de l’activitat preventiva de l’empresa.

Per a aquest programa especíic, les mútues inclouran a la informació que estableix 
el punt 5 d’aquesta planiicació dades necessàries per tal de conèixer l’eicàcia de les 
accions. Com a mínim s’hauran de relectir les següents dades: els tipus d’activitats 
realitzades i, per a cada una, la relació d’empreses afectades per aquestes activitats 
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(amb nom i cognoms o raó social, NIF o CIF, CCC, CCAE, demarcació territorial 
(Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) i el nombre de persones treballadores 
implicades. També, de cada empresa, el nombre d’accidents de treball (total i per 
gravetat) i malalties professionals així com l’índex d’incidència anual desglossat 
per accidents de treball i malalties professionals i la seva evolució els darrers cinc 
anys (2004-2008), el nombre de baixes anual (desglossat per accidents de treball i 
malalties professionals i de forma agregada) i la seva evolució, resolució o situació 
en el moment de l’alta (indicant els casos de defunció) i durada. Aquesta informació 
també s’haurà de facilitar agregada pel conjunt del territori de Catalunya i del de 
les empreses afectades.

3.2 Programa de visites i accions per promoure la reducció de la sinistralitat 
a empreses d’alta sinistralitat (per accidents de treball i malalties professionals) 
a Catalunya, la relació de les quals es va comunicar el 24 d’abril de 2008 per la 
Direcció General de Relacions Laborals a cadascuna de les mútues, amb l’objecte 
d’assessorar a l’empresari i als recursos preventius propis de què disposi l’empresa, 
en el seu cas, per tal d’eliminar, controlar o disminuir les situacions de risc. Les 
mútues realitzaran un programa de seguiment que permeti valorar la incidència 
d’aquesta actuació.

Per aquest programa especíic, les mútues inclouran a la informació que s’es-
tableix al punt 5 d’aquesta planiicació les dades necessàries per tal de conèixer 
l’eicàcia de les accions. Com a mínim s’hauran de relectir les següents dades: els 
tipus d’activitats realitzades i, per a cada una, la relació d’empreses afectades per 
aquestes activitats (amb nom i cognoms o raó social, NIF o CIF, CCC, CCAE, de-
marcació territorial (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) i el nombre de persones 
treballadores implicades. També, de cada empresa, el nombre d’accidents de treball 
(total i per gravetat) i malalties professionals així com l’índex d’incidència anual 
desglossat per accidents de treball i malalties professionals i la seva evolució els 
darrers cinc anys (2004-2008), el nombre de baixes anual (desglossat per accidents 
de treball i malalties professionals i de forma agregada) i la seva evolució, resolució 
o situació en el moment de l’alta (indicant els casos de defunció) i durada. Aquesta 
informació també s’haurà de facilitar agregada pel conjunt del territori de Catalunya 
i del de les empreses afectades.

3.3 Programa d’elaboració i difusió a les empreses de l’àmbit territorial de 
Catalunya, a través d’actuacions especíiques, de codis de bones pràctiques per 
activitat, amb especial atenció als sectors i a les activitats de més alt risc que es 
detallen a l’annex de la present resolució.

En relació amb aquest programa les mútues inclouran a la informació que s’esta-
bleix al punt 5 d’aquesta planiicació, els tipus d’activitats realitzades en l’àmbit de 
Catalunya i, per a cada una, la relació d’empreses afectades per aquestes activitats 
(amb nom i cognoms o raó social, NIF o CIF, CCC, CCAE, demarcació territorial 
(Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) i el nombre de persones treballadores 
implicades així com la informació agregada a nivell de Catalunya.

3.4 Programa d’elaboració i difusió d’un codi de bones pràctiques a les empreses 
amb l’àmbit de Catalunya, relatius a la millora de la integració de la prevenció a 
les empreses i de la coordinació de l’activitat preventiva, dirigida aquesta darrera 
a les empreses associades que es trobin en situacions de concurrència d’empreses 
i treballadores i persones treballadores autònomes en el mateix centre de treball, 
ja sigui per la seva condició d’empresa principal, contractista, subcontractista o 
treballadora i treballador autònom, d’acord amb el que disposa el Reial decret 
171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació de les acti-
vitats empresarials.

En relació amb aquest programa les mútues inclouran a la informació que s’esta-
bleix al punt 5 d’aquesta planiicació, els tipus d’activitats realitzades en l’àmbit de 
Catalunya i, per a cada una, la relació d’empreses afectades (o persones treballadores 
autònomes) per aquestes activitats (amb nom i cognoms o raó social, NIF o CIF, 
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CCC, CCAE, demarcació territorial (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) i el 
nombre de persones treballadores implicades així com la informació agregada a 
nivell de Catalunya.

3.5 Desenvolupament de programes d’actuació de R+D+i en l’àmbit de 
Catalunya:

a) Recerca sobre la incidència dels trastorns musculoesquelètics d’origen laboral 
a Catalunya, les seves causes determinants i les mesures preventives proposades 
per reduir-la, amb una classiicació sistemàtica dels factors de risc associats per als 
diferents sectors d’activitat. Estudi comparatiu sobre la incidència de les malalties 
professionals de tipus musuculoesquelètica i els accidents produïts per sobrecàrregues 
físiques durant l’any 2008 en relació amb els 5 últims anys, és a dir, des del 2004 
ins al 2008, i la realització d’un programa de divulgació, educació i sensibilització 
en prevenció d’aquest tipus de trastorns.

b) Elaboració d’un estudi sobre les malalties professionals que es notiiquin de 
persones treballadores de centres de treball de Catalunya des de l’1 de gener de 2008 
i ins al 31 de desembre de 2008 amb inclusió d’un estudi comparatiu amb exercicis 
anteriors (almenys en relació amb els 5 últims anys, és a dir, des del 2004 ins al 
2008), que analitzi i valori els diferents factors que inlueixen en la seva evolució, 
amb especial atenció als derivats de la publicació del Reial decret 1299/2006, de 10 
de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals del sistema de 
la Seguretat Social i s’estableixen els criteris per a la seva notiicació i registre i de 
la resta de normativa relacionada amb la gestió en el règim de la Seguretat Social 
de les malalties professionals. L’estudi, d’àmbit sectorial, contindrà conclusions i 
propostes.

c) Establiment de codis de bones pràctiques per a l’eliminació, disminució i 
control de riscos elaborat a partir de l’anàlisi de les baixes laborals i/o incapacitats 
ocasionades per exposicions a agents físics (soroll, vibracions, camps electromag-
nètics, radiacions òptiques), determinació dels llocs de treball, característiques de 
les tasques i sectors d’activitat que presentin uns nivells d’exposició més elevats.

d) Desenvolupament d’altres programes de R+D+i diferents als anteriors, així 
com estudis, col·laboracions o treballs vinculats a la prevenció de riscos laborals 
a les empreses associades a les mútues en l’àmbit de Catalunya, que les mateixes 
incloguin en els seus respectius plans d’activitats preventives per a la seva autorit-
zació segons el que es preveu en aquesta resolució.

3.6 Programes de formació, conscienciació i assistència tècnica a la persona 
treballadora autònoma en l’àmbit de Catalunya, que es desenvoluparà de manera 
prioritària quan el treball autònom es realitzi dintre dels sectors d’activitat de l’an-
nex de la present resolució, i amb la inalitat d’identiicar i qualiicar els riscos en 
el marc de les obligacions que s’estableixen en l’article 24 de la Llei de prevenció 
de riscos laborals.

En relació amb aquest programa les mútues inclouran a la informació que s’es-
tableix al punt 5 d’aquesta planiicació, els tipus d’activitats realitzades en l’àmbit 
de Catalunya i, per a cada una, la relació de persones treballadores autònomes 
afectades per aquestes activitats (amb nom i cognoms, NIF, CCAE, demarcació 
territorial (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) així com la informació agregada 
a nivell de Catalunya.

—4 Presentació per part de les mútues del pla d’activitats preventives a desen-
volupar durant l’any 2008

En el termini de 15 dies següents a la publicació d’aquesta resolució, les mútues 
d’accidents de treball i malalties professionals, hauran de presentar davant de la 
Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral, per a la seva aprovació, el pla 
d’activitats preventives a desenvolupar durant l’any 2008 a Catalunya, d’acord amb 
els programes i prioritats assenyalats per la present resolució, amb expressió dels 
sectors i les empreses a qui es dirigeixin, així com el nombre de persones treballa-
dores afectades i el cost previst per a l’execució de cadascun dels programes.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5239 – 20.10.2008 76443

Disposicions

—5 Informació sobre el pla d’activitats preventives
A data 31 de gener de 2009, les mútues han d’haver presentat davant la Subdirecció 

General de Seguretat i Salut Laboral la informació amb detall i tenint en compte les 
dades i els ítems que es demanen a la present resolució per a les activitats i programes 
i sobre aquells aspectes que l’esmentat centre directiu determini en relació amb els 
plans d’activitats preventives, així com el cost de l’execució d’aquest.

D’altra banda, les mútues inclouran en aquesta informació la corresponent als 
continguts dels programes d’activitats preventives d’àmbit suprautonòmic o supra-
estal que se’ls hi encomani, en relació amb les competències atribuïdes a aquestes 
en matèria de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de la Seguretat Social quan 
afectin al territori de Catalunya.

Pel que fa tant a les activitats a desenvolupar com a la informació que cal presentar 
en l’àmbit d’aquesta resolució el concepte “empresa” utilitzat en aquesta resolució s’ha 
d’entendre en relació amb empreses amb centres de treball a Catalunya i solament 
per aquests centres de treball (indicant aquesta eventualitat en cada cas).

—6 Finançament de les activitats preventives a desenvolupar per les mútues
Les activitats preventives assenyalades per aquesta resolució i a desenvolupar 

per les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat So-
cial en l’àmbit territorial de Catalunya, es inançaran per aquelles, d’acord amb 
les disponibilitats pressupostàries autoritzades per a l’any 2008, i d’acord amb el 
que s’estableix a la Resolució de 31 de juliol de 2008, de la Secretaria d’Estat de la 
Seguretat Social per a empreses o centres de treball del territori de Catalunya.

—7 Seguiment i valoració dels resultats
En relació amb el que estableix l’apartat segon de l’article 3 de la Ordre 

TAS/3623/2006, de 28 de novembre, per la qual es regulen les activitats preventives 
en l’àmbit de la Seguretat Social i el inançament de la Fundació per a la Prevenció de 
Riscos Laborals, la Subdirecció general de Seguretat i Salut Laboral es coordinarà 
i col·laborarà amb l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball en tot el 
relacionat a l’assistència tècnica i amb la col·laboració necessària per a l’elaboració 
de la planiicació anual, el seu seguiment i la valoració tècnica dels seus resultats, 
en els termes que es determinin.

ANNEX

Sectors d’activitat amb major número d’accidents de treball greus i mortals durant 
l’any 2007 a Catalunya

 Total d’accidents greus i mortals en centres
 de treball a Catalunya d’1 a 49 
Sector d’activitat persones treballadores

Construcció 350

Productes metàl·lics, exc. maquinària 63

Transport terrestre i per canonades 57

Comerç a l’engròs i intermediaris 49
Comerç al detall; altres reparacions 32
Indústria fusta i suro, exc. mobles 25
Hoteleria 25

Agricultura, ramaderia i caça 21
Construcció maquinària i equips mecànics 20

Ind. altres productes minerals no metàl·lics 18

Fabricació de mobles i altres indústries manufactureres 17
Activitats ains al transport, agències de viatges 17
Venda i reparació de vehicles de motor 16
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Total d’accidents greus i mortals en centres
 de treball a Catalunya d’1 a 49 
Sector d’activitat persones treballadores

Indústries químiques 14
Cautxú i matèries plàstiques 13
Metal·lúrgia 11

Total accidents sectors seleccionats 748

(08.284.065)
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	de 3 d’octubre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Campdevànol.
	EDICTE
	de 3 d’octubre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Colera.
	EDICTE
	de 3 d’octubre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi del Port de la Selva.
	EDICTE
	de 3 d’octubre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Viladamat.
	EDICTE
	de 3 d’octubre de 2008, sobre uns acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, referents al municipi de Vila-sacra.
	EDICTE
	de 3 d’octubre de 2008, sobre uns acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi de Bescanó.
	EDICTE
	de 3 d’octubre de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi de Massanes.
	EDICTE
	de 6 d’octubre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Sils.
	EDICTE
	de 7 d’octubre de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi de Jafre.
	EDICTE
	de 7 d’octubre de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi de Palau-sator.
	EDICTE
	de 7 d’octubre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Besalú.
	EDICTE
	de 7 d’octubre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Vilamaniscle.
	EDICTE
	de 7 d’octubre de 2008, pel qual es fa pública una interlocutòria de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en l’incident de nul·litat del recurs contenciós administratiu núm. 1992/98.
	EDICTE
	de 8 d’octubre de 2008, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu núm. 98/1609.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/3028/2008, de 20 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa L’Arca del Maresme, SLL, per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0815012).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3044/2008, de 10 d’octubre, per la qual es determinen les activitats preventives a desenvolupar per les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social a Catalunya durant l’any 2008.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/3041/2008, de 13 d’octubre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a ens locals, a les associacions d’ens locals i als seus organismes autònoms per la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental per al període 2008-2010 (codi de la co
	nvocatòria 03.06.08).
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/3035/2008, de 3 d’octubre, de nomenament de funcionaris/àries de la categoria de sergent/a de l’escala intermèdia del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 47/07).
	RESOLUCIÓ
	IRP/3036/2008, de 3 d’octubre, de nomenament de funcionaris/àries de la categoria de sotsinspector/a de l’escala intermèdia del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 48/07).
	RESOLUCIÓ
	IRP/3037/2008, de 14 d’octubre, de nomenament de funcionaris/àries de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 46/01/08).
	RESOLUCIÓ
	IRP/3038/2008, de 14 d’octubre, de nomenament de funcionaris/àries de la categoria de caporal/a de l’escala bàsica del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 49/07).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/3043/2008, de 9 d’octubre, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, enginyers tècnics d’obres públiques (convocatòria de provisió núm. FP/004/08).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 30 de setembre de 2008, per la qual es fa públic el resultat del concurs per l’accés a places de catedràtic en règim de contracte laboral.
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	RESOLUCIÓ
	de 20 d’octubre de 2008, de nomenament de funcionària de carrera de l’escala facultativa d’arxius i biblioteques, especialitat Biblioteques (núm. de registre de la convocatòria P03/2007).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 3 de setembre de 2008, de notificació de la imposició d’una sanció de l’expedient sancionador núm. LSE-028/08.
	EDICTE
	de 29 de setembre de 2008, de notificació d’una proposta de resolució de l’expedient sancionador ES-56/2008.
	EDICTE
	de 29 de setembre de 2008, de notificació de resolució de caducitat d’expedient sancionador.
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	ANUNCI
	de notificació de la resolució de recursos de reposició.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ANUNCI
	d’informació pública sobre l’autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’aprovació del projecte d’una instal·lació elèctrica (exp. 00023623/2008, ref. E-10767-RL).
	ANUNCI
	de notificació d’una resolució que posa fi a reclamacions economicoadminstratives iniciades davant la Junta de Finances.
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	EDICTE
	de 2 de setembre de 2008, de notificació del laude número 4118/2007.
	EDICTE
	de 2 de setembre de 2008 de notificació del laude número 5483/2007.
	EDICTE
	de 14 d’octubre de 2008, de notificació d’actes administratius.
	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de citació a termini d’ interessats en relació amb la liquidació i recaptació d’ impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d’impostos.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 13 d’octubre de 2008, pel qual es notifica la resolució de l’expedient de preu just núm. 5303-07.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	ANUNCI
	de convocatòria de venda en subhasta pública d’unes embarcacions declarades en estat d’abandonament.
	TÚNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, SAC
	ANUNCI
	de contractació d’un subministrament.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions definitives de contractes.
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions definitives de contractes
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació de taxes.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació de taxes.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 7 d’octubre de 2008, pel qual es notifiquen tràmits d’audiència per deixar sense efecte resolucions de concessió d’ajuts.
	EDICTE
	de 7 d’octubre de 2008, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients d’ajuts.
	EDICTE
	de 7 d’octubre de 2008, pel qual es notifica la resolució d’un expedient d’ajut (núm. 14 00532 2007).
	EDICTE
	de 7 d’octubre de 2008, pel qual es notifica una proposta de resolució d’expedient sancionador (exp. SAR-B-02-2006).
	EDICTE
	de 7 d’octubre de 2008, pel qual es notifica una proposta de resolució d’expedient sancionador (exp. REG-B-30-2007).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 6 d’octubre de 2008, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients sancionadors per infraccions de normes laborals i de seguretat i higiene en el treball a la província de Barcelona.
	EDICTE
	de 7 d’octubre de 2008, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients sancionadors per infraccions de normes laborals i de seguretat i higiene en el treball a la província de Barcelona.
	ANUNCI
	pel qual es notifica la imposició de sancions en matèria laboral, de salut i prevenció de riscos a les Terres de l’Ebre.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 16 de setembre de 2008, de notificació de resolució d’atorgament d’expedient FRM-02-07-026 del programa Forma’t.
	EDICTE
	de 29 de setembre de 2008, de notificació d’una resolució d’expedient de revocació parcial d’una subvenció.
	d’1 d’octubre de 2008, de notificació d’una resolució (exp. 02-U-0400/01).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	EDICTE
	de 9 d’octubre de 2008, de notificació de diversos actes administratius dictats en expedients sancionadors en matèria de turisme (exp. 17099-2007).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de diversos contractes de serveis mitjançant procediment negociat.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques les adjudicacions definitives de diferents contractes de consultoria i serveis.
	ANUNCI
	d’informació pública del Projecte d’obra per a la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals, col·lectors en alta i tractament terciari, del sector nord i posterior abocament a un barranc i de la llista dels béns i els drets afectats per les o
	bres, al terme municipal de l’Ametlla de Mar (clau S-AA-00263-P3).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 15 d’octubre de 2008, per la qual es fa pública la licitació d’un contracte de servei de manteniment.
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	TEIÀ
	TORREDEMBARRA
	TOSSA DE MAR
	VALLBONA D’ANOIA
	VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
	VIDRERES
	VILADASENS
	VILADECAVALLS
	VILAFRANCA DEL PENEDÈS
	VILANOVA I LA GELTRÚ
	VILA-SECA
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	RIPOLLÈS
	DIPUTACIONS
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	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. 359/2008).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Dotzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de guarda i custodia (rotlle 226/2008).
	EDICTE
	de la Secció Dotzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de guarda i custodia (rotlle 1300/2008).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Granollers, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 304/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Reus, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 509/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Cervera, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 119/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 53 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 428/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mataró, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 570/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mataró, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 448/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mataró, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 589/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Badalona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1517/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Sant Feliu de Guíxols, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 466/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mataró, sobre actucions de judici de faltes (exp. 699/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Tarragona, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 147/2007).
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