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Disposicions

DECRET

69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’ad-
missió de residus en els dipòsits controlats.

La Directiva 1999/31/CE, del Consell, de 26 d’abril, relativa a l’abocament de 
residus, disposa un règim per a l’eliminació de residus mitjançant el seu abocament 
en dipòsits controlats. El seu annex II sobre criteris i procediments d’admissió de 
residus ha estat desenvolupat per la Decisió comunitària 2003/33/CE, per la qual 
s’estableixen els criteris i procediments d’admissió de residus en dipòsit controlat 
d’acord amb allò disposat a l’article 16 de la Directiva 1999/31/CE, que va ser apro-
vada el 19 de desembre de 2002 i va entrar en vigor el 16 de juliol de 2004.

El Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de 
residus mitjançant el seu dipòsit en dipòsits controlats, transposa a l’Estat espa-
nyol la Directiva 1999/31/CE, i en el seu annex II disposa uns criteris provisionals 
d’admissió de residus en dipòsits controlats, ins que les institucions comunitàries 
hagin completat l’annex II de l’esmentada Directiva.

A Catalunya els criteris d’admissibilitat de residus en dipòsits controlats han estat 
regulats mitjançant el Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre disposició del rebuig en 
dipòsits controlats, en concret en el seu annex I. Aquest règim ha estat modiicat 
per allò disposat a la Directiva 1999/31/CE, del Consell, de 26 d’abril, relativa a 
l’abocament de residus, i a la Decisió comunitària 2003/33/CE i, d’altra banda, a 
nivell estatal i amb rang de normativa bàsica, pel Reial decret 1481/2001, de 27 de 
desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant el seu dipòsit en 
dipòsits controlats, que transposa l’esmentada Directiva.

Amb la inalitat d’adequar la gestió dels residus a Catalunya a les disposicions 
comunitàries en matèria de medi ambient, es dicta el present Decret que incorpora 
els criteris i procediments d’admissió de residus als dipòsits controlats de Catalunya 
i determina els aspectes que la Decisió comunitària 2003/33/CE deixa a la lliure 
concreció dels estats membres.

És per tot això que a l’empara dels articles 113, 144.1.e i 189.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, de la disposició inal segona de la Llei 6/1993, de 15 de 
juliol, reguladora dels residus, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, 
a proposta del Conseller de Medi Ambient i Habitatge, i d’acord amb el Govern

DECRETO:

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Objecte

L’objecte del present Decret és establir els criteris i els procediments d’admissió 
de residus en els dipòsits controlats.

Article 2
Deinicions

Als efectes d’aquest Decret s’entén per:
a) Residus biodegradables: tots aquells residus que en condicions d’abocament 

puguin descomposar-se de forma aeròbia o anaeròbia, com ara residus d’aliments 
i de jardí, paper i cartró.

b) Residus generats de forma regular: els residus especíics i homogenis que 
formen part d’un lux de residus ben caracteritzat, quan:

- la instal·lació i el procés que genera el residu són ben coneguts i els materials 
d’entrada en el procés i el mateix procés es troben ben deinits;
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- el productor o el posseïdor dels residus aporta tota la informació necessària i 
informa l’entitat explotadora del dipòsit controlat dels canvis en el procés i

- en cas que el residu procedeixi d’instal·lacions diferents, el residu pot considerar-
se com un lux únic amb característiques comunes dins de límits coneguts.

c) Residus generats de forma no regular: els residus que no es generen de forma 
regular en un mateix procés i que no formen part d’un lux de residus ben carac-
teritzat.

d) Residus granulars especials no reactius, estables o provinents d’un procés 
d’estabilització: aquells residus el comportament de lixiviació dels quals sigui 
equivalent al dels residus no especials, no municipals, i que compleixin els criteris 
d’admissió en dipòsits per a residus no especials.

CAPÍTOL 2
Procediment d’admissió de residus en dipòsits controlats

Article 3
Admissió de residus en dipòsits controlats

Per determinar l’admissió de residus en dipòsits controlats s’ha de realitzar una 
caracterització bàsica, proves de conformitat i una veriicació in situ, d’acord amb 
allò disposat en el present Decret.

SECCIÓ 1
Caracterització bàsica

Article 4
Caracterització bàsica

1. La caracterització bàsica és obligatòria per a tots els residus i consisteix en 
la recollida de tota la informació necessària, amb l’objectiu d’eliminar el residu de 
manera segura a llarg termini.

2. La caracterització bàsica s’ha de realitzar cada cinc anys, excepte en els casos 
en què aquest Decret estableix una periodicitat inferior.

Article 5
Obligacions del productor o posseïdor de residus en relació amb la caracterització 
bàsica

1. El productor o posseïdor de residus ha de facilitar a l’Administració competent 
la caracterització bàsica, així com tota la documentació justiicativa que escaigui 
d’acord amb allò disposat en el present Decret, abans de destinar els residus a un 
dipòsit controlat.

2. Quan d’acord amb la normativa vigent sigui necessària itxa d’acceptació 
per a la gestió d’un residu, la caracterització bàsica s’ha d’aportar per a la seva 
tramitació.

3. El productor o posseïdor del residu és el responsable de garantir que la carac-
terització bàsica sigui realitzada i que la informació sigui completa i correcta.

Article 6
Obligacions de l’entitat explotadora del dipòsit controlat en relació amb la carac-
terització bàsica

L’entitat explotadora del dipòsit controlat ha d’elaborar un registre de la informació 
continguda a la caracterització bàsica dels residus que admet.

Aquest registre l’ha de conservar durant un termini mínim de cinc anys.

Article 7
Funcions de la caracterització bàsica

La caracterització bàsica té les funcions següents:
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a) Proporcionar informació bàsica sobre el residu: tipus i origen, composició, 
grau d’homogeneïtat, lixiviabilitat i, si és necessari i possible, altres propietats 
característiques del residu.

b) Proporcionar informació bàsica per tal de comprendre el comportament dels 
residus en els dipòsits controlats i les opcions de tractament previ.

c) Avaluar els residus respecte dels valors límit establerts al present Decret.
d) Detectar els paràmetres crítics per a les proves de conformitat i opcions per a la 

simpliicació d’aquestes mitjançant una reducció signiicativa del nombre de compo-
nents bàsics que cal mesurar, després de la demostració de la informació pertinent. 
El resultat de la caracterització bàsica ha de servir per determinar els procediments 
de prova simpliicats, així com la freqüència de les proves de conformitat.

Article 8
Contingut de la caracterització bàsica

La caracterització bàsica ha de contenir la informació següent:
a) Font i origen del residu.
b) Declaració de la impossibilitat de reciclatge o valorització del residu.
c) Informació detallada sobre el procés de producció del residu, que inclogui la 

descripció i característiques de les matèries primeres i dels productes.
d) Descripció del tractament previ o una declaració dels motius pels quals aquest 

tractament no es considera necessari.
e) Dades sobre la composició majoritària del residu i sobre el comportament de 

lixiviació, si s’escau.
f) Característiques del residu, que inclouen, si escau, els resultats de les proves 

analítiques establertes a l’apartat 2 de l’article 9.
g) Codi del residu segons la Llista europea de residus publicada mitjançant 

l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.

h) Les característiques de perillositat dels residus especials en cas d’una entrada 
mirall, d’acord amb l’annex III de la Directiva 91/689/CEE del Consell de 12 de 
desembre de 1991, relativa als residus perillosos.

i) Informació que acrediti que el residu no es troba entre les exclusions esmentades 
en l’apartat 3 de l’article 5 del Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual 
es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.

j) Classe de dipòsit controlat en què el residu pot ser admès.
k) Les precaucions addicionals que cal adoptar en el dipòsit controlat, si escau.
l) Deinició dels paràmetres crítics per a les proves de conformitat.
m) Grau i periodicitat de realització de proves de conformitat.

Article 9
Realització de proves per a la caracterització bàsica

1. Els residus han de ser sotmesos a proves analítiques per tal d’obtenir la infor-
mació esmentada a la caracterització bàsica.

2. Per tal de determinar les característiques del residu s’han de fer les proves 
següents:

- Aspecte: olor, color, forma física.
- Pèrdua a 105 ºC.
- Contingut de matèria orgànica, expressat com a LOI (pèrdua per ignició).
- Punt d’inlamació, en aquells casos en què hi hagi un dubte raonable sobre la 

inlamabilitat del residu.
- En el cas de residus a gestionar en cel·les diferenciades de dipòsits: substàncies 

lipòiles insaponiicables, arsènic, cadmi, coure, crom, mercuri, níquel, plom, zenc, 
molibdè, seleni, antimoni i bari.

- La composició del seu lixiviat, calculant la seva concentració en termes d’alli-
berament total per a les proporcions entre líquid i sòlid L/S=10, contemplant els 
paràmetres indicats als annexos d’aquest Decret.
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L’Agència de Residus de Catalunya pot requerir la realització d’assajos comple-
mentaris quan, per causa de les matèries primeres utilitzades, el procés de producció 
o les propietats del residu, sigui necessari la determinació d’altres paràmetres per 
conèixer les característiques del residu.

3. No és necessari la realització de les proves analítiques, en la caracterització 
bàsica, en els casos següents:

a) Quan el residu es trobi en un dels supòsits d’exempció establerts a l’article 27, 
o a l’annex 3 d’aquest Decret.

b) Quan tota la informació necessària per a la caracterització bàsica es conegui 
i estigui plenament justiicada a criteri de l’Agència de Residus de Catalunya.

c) Quan no es puguin realitzar proves amb determinats tipus de residus o no es 
disposi de procediments de prova i criteris d’admissió adequats. Aquesta circum-
stància s’ha de justiicar i documentar indicant les raons per les quals es considera 
que el residu és admissible en la classe de dipòsit controlat de què es tracti.

Article 10
Caracterització bàsica i realització de proves per a residus generats de forma 
regular

1. La caracterització bàsica dels residus generats de forma regular en un mateix 
procés ha d’incloure, per a cada instal·lació, la informació establerta a l’article 8 i 
ha d’especiicar els punts següents:

a) Marge de composicions dels residus especíics.
b) Marge i variabilitat de les propietats característiques.
c) La lixiviabilitat dels residus determinada mitjançant un assaig de lixiviació 

per lots, si escau.
d) Principals variables que s’hagin de sotmetre a prova periòdicament.
2. Si el residu es produeix en un mateix procés en instal·lacions diferents, cal 

subministrar informació sobre l’abast de l’avaluació i prendre un nombre suicient 
de mostres que determinin el marge i la variabilitat de les propietats característi-
ques del residu.

3. Els residus procedents d’instal·lacions per a l’agrupament o la mescla de 
residus, d’instal·lacions de transferència de residus o de luxos de residus mixtes 
procedents de la recollida de residus, poden haver de ser considerats com els ge-
nerats de forma no regular.

Article 11
Caracterització bàsica i realització de proves per a residus generats de forma no 
regular

Per a cada lot produït de residus generats de forma no regular s’ha de realitzar 
una caracterització bàsica.

SECCIÓ 2
Proves de conformitat

Article 12
Proves de conformitat

1. Els residus que es consideren admissibles per a una classe especíica de dipòsit 
controlat atenent a la caracterització bàsica efectuada, han de ser sotmesos a proves 
de conformitat per determinar si s’ajusten als resultats de la caracterització bàsica 
i compleixen els criteris d’admissió.

2. No estan sotmesos a proves de conformitat:
a) Els residus generats de forma no regular.
b) Els residus exempts de requeriments analítics en la caracterització bàsica 

d’acord amb les lletres a) i c) de l’apartat 3 de l’article 9.
En aquests casos, cal comprovar que els residus s’ajusten a la informació contin-

guda a la caracterització bàsica.
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Article 13
Funcions de les proves de conformitat

Les proves de conformitat tenen les següents funcions:
a) Comprovar si els residus s’ajusten als resultats de la caracterització bàsica.
b) Comprovar si els residus compleixen els criteris d’admissió establerts per al 

dipòsit controlat al qual van destinats.
c) Comprovar periòdicament els luxos de residus generats amb regularitat.

Article 14
Paràmetres a analitzar a les proves de conformitat

1. Els paràmetres a analitzar a les proves de conformitat són els deinits a la 
caracterització bàsica com a paràmetres crítics.

2. L’anàlisi dels paràmetres crítics ha de demostrar que el residu compleix els 
valors límit establerts en aquest Decret.

Article 15
Assajos

1. Els assajos emprats en les proves de conformitat han de ser un o més dels 
utilitzats en la caracterització bàsica, i han de consistir, almenys, en un assaig de 
lixiviació amb un lot.

2. Per a la realització d’aquests assajos s’han d’utilitzar els mètodes enumerats 
en el capítol 4 d’aquest Decret.

Article 16
Periodicitat de les proves de conformitat

El productor o posseïdor del residu ha d’efectuar les proves de conformitat 
almenys una vegada a l’any, i en tot cas, d’acord amb allò que disposi la caracte-
rització bàsica.

Article 17
Obligacions del productor o posseïdor del residu en la realització de les proves 
de conformitat

1. El productor o posseïdor del residu és el responsable que es realitzin les proves 
de conformitat que corresponguin i que la informació continguda sigui correcta.

2. El productor o posseïdor del residu ha de portar un registre de les proves de 
conformitat efectuades, que ha de conservar durant un període mínim de cinc 
anys.

Article 18
Obligacions de l’entitat explotadora en la realització de les proves de conformi-
tat

1. L’entitat explotadora del dipòsit controlat ha de garantir que la prova de con-
formitat s’efectua en el grau i amb la periodicitat que determini la caracterització 
bàsica.

2. L’entitat explotadora ha de portar un registre de les proves de conformitat dels 
residus que admet, que ha de conservar durant un període mínim de cinc anys.

SECCIÓ 3
Veriicació in situ

Article 19
Inspecció visual

1. Cada càrrega de residus que es lliuri a un dipòsit controlat ha de ser sotmesa 
a una inspecció visual per part de l’entitat explotadora de la instal·lació abans i 
després de la seva descàrrega.
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2. La inspecció ha d’incloure l’examen del full de seguiment o el document de 
control i seguiment de residus perillosos, en els casos en què sigui obligatòria la 
seva presentació.

3. El residu solament pot ser admès en el dipòsit controlat si és el mateix residu 
que ha estat sotmès a la caracterització bàsica i a les proves de conformitat i igura 
descrit, si escau, en el full de seguiment o el document de control i seguiment de 
residus perillosos.

4. Quan els residus es dipositin pel seu productor o posseïdor en un dipòsit con-
trolat que ell mateix controli, la inspecció es pot fer en el punt d’expedició.

Article 20
Obligacions de l’entitat explotadora en la veriicació in situ

1. En la veriicació in situ, l’entitat explotadora del dipòsit controlat ha de com-
provar, com a part dels requisits de prova, que les característiques d’aspecte del 
residu es corresponen amb la informació continguda en la caracterització bàsica i, 
addicionalment, ha de portar a terme tots els assajos que consideri necessaris per 
tal de veriicar que el residu pot ser admès.

2. Un cop lliurat el residu, l’entitat explotadora del dipòsit controlat ha de:
a) Prendre una mostra de cada càrrega de residus lliurada. Les mostres preses han 

de ser representatives de la totalitat de la càrrega lliurada. Cada mostra s’ha de prendre 
en una quantitat mínima d’un quilogram i, llevat que les característiques químiques 
del residu ho desaconsellin, ha de ser envasada en un recipient de vidre.

b) Conservar les mostres durant un període mínim de sis mesos després de 
l’admissió del residu.

3. L’entitat explotadora del dipòsit controlat ha de notiicar els resultats de les 
veriicacions in situ, així com la tipologia de les mostres preses, a l’Agència de 
Residus de Catalunya. La periodicitat d’aquestes notiicacions ha de ser, com a 
mínim, de sis mesos.

CAPÍTOL 3
Criteris d’admissió de residus en dipòsits controlats

Article 21
Disposicions generals

1. Per tal de poder ser admesos en els diferents tipus de dipòsits controlats, els 
residus han de complir els criteris d’admissió establerts per a cada classe de dipòsit 
controlat, inclosos els criteris per a l’emmagatzematge subterrani.

2. L’Agència de Residus de Catalunya pot atorgar una autorització especíica per 
admetre valors superiors als valors límits, per a residus especíics sobre una base 
individualitzada per al dipòsit de què es tracti, tenint en compte:

a) la classiicació del residu,
b) les característiques del dipòsit i del seu entorn, i
c) que les emissions (inclosa la lixiviabilitat) del dipòsit, tenint en compte els 

límits d’aquests paràmetres especíics en el present capítol, no presenten riscos 
addicionals per al medi ambient d’acord amb l’avaluació del risc que ha de ser 
presentada per l’entitat explotadora dels residus en el moment que sol·liciti l’auto-
rització especíica.

3. Es poden admetre valors ins a tres vegades superiors per a paràmetres espe-
cíics enumerats en el present capítol, si són diferents de:

- Carboni orgànic dissolt (COD) dels annexos 1, 4, 5, 7 i 9.
- BTEX, PCB i olis minerals de l’annex 2.
- Carboni orgànic total (COT) i pH de l’annex 8.
- Pèrdua per calcinació (LOI) i/o COT de l’annex 2.
4. Es poden admetre valors límit dels COT de l’annex 2 ins a dues vegades 

superiors.
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5. El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha d’informar el Ministeri de 
Medi Ambient, per tal que aquest doni compliment a les obligacions d’informació 
que imposa la Decisió 2003/33/CE sobre el nombre anual de les autoritzacions 
concedides per admetre valors superiors als valors límit.

SECCIÓ 1
Criteris d’admissió en dipòsits per a residus inerts

Article 22
Valors límit per als residus inerts admissibles en dipòsits per a residus inerts

Els residus admissibles en dipòsits per a residus inerts han de complir:
a) Els valors límits de lixiviació continguts a l’annex 1. Aquests valors s’han de 

calcular, en termes d’alliberació total, per les proporcions entre líquid i sòlid (L/S) 
de 10 l/kg.

b) Els valors límits de contingut total de paràmetres orgànics, continguts a 
l’annex 2.

Article 23
Residus inerts admissibles sense realització prèvia de proves de conformitat en 
dipòsits per a residus inerts

1. Es poden admetre en dipòsits per a residus inerts sense realització prèvia de 
proves de conformitat, els residus de l’annex 3 del present Decret.

2. El residu ha de ser un material que constitueixi un lux únic, provinent d’una 
única font.

3. Els residus que iguren a l’annex 3 poden ser admesos conjuntament sempre 
que procedeixin de la mateixa font.

4. S’ha de fer una prova de conformitat o rebutjar el residu en el cas que se sospiti 
una contaminació, ja sigui després d’una inspecció visual, ja sigui per l’origen del 
residu. Si els residus estan contaminats o contenen un altre material o substàncies 
com ara metalls, amiant, plàstics o productes químics, en quantitats que augmentin el 
risc associat al residu de manera que es justiiqui la seva eliminació en altres classes 
de dipòsits, els residus no poden ser admesos en un dipòsit per a residus inerts.

5. Si hi ha dubtes que el residu respongui a la deinició de residu inert, i als 
criteris enumerats en aquest Decret o sobre l’absència de contaminació del residu, 
cal efectuar proves de conformitat. A aquest efecte s’han d’emprar els mètodes 
d’anàlisis establerts al capítol 4 d’aquest Decret.

SECCIÓ 2
Criteris d’admissió en dipòsits per a residus no especials

Article 24
Valors límit per a residus granulars no especials admissibles en dipòsits per a 
residus no especials

Els residus granulars no especials admissibles en dipòsits per a residus no espe-
cials han de complir:

a) Els valors límits de lixiviació continguts a l’annex 4. Aquests valors s’han de 
calcular, en termes d’alliberació total, per les proporcions entre líquid i sòlid (L/S) 
de 10 l/kg.

b) Els valors límits de contingut total, continguts a l’annex 5.

Article 25
Residus granulars no especials admissibles en la mateixa cel·la que residus gra-
nulars especials no reactius, estables o provinents d’un procés d’estabilització, en 
dipòsits per a residus no especials

1. Els residus granulars no especials admesos en la mateixa cel·la que residus 
granulars especials no reactius, estables o provinents d’un procés d’estabilització, 
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en dipòsits per a residus no especials, han de complir els valors límit establerts a 
l’annex 6 del present Decret.

Aquests valors s’han de calcular en termes d’alliberament total, amb una relació 
líquid/sòlid L/S = 10 l/kg.

2. Els residus granulars especials no reactius, estables o provinents d’un procés 
d’estabilització, admissibles en la mateixa cel·la que residus granulars no especials, 
en dipòsits per a residus no especials han de complir:

a) Els valors límits de lixiviació continguts a l’annex 7. Aquests valors s’han de 
calcular, en termes d’alliberació total, per les proporcions entre líquid i sòlid (L/S) 
de 10 l/kg.

b) Els criteris addicionals, continguts a l’annex 8.

Article 26
Residus de guix

1. Els materials no especials a base de guix s’han de dipositar exclusivament en 
dipòsits de residus no especials en compartiments en els quals s’admetin residus 
no biodegradables.

2. Als residus dipositats conjuntament amb materials a base de guix, se’ls apliquen 
els valors límit de carboni orgànic total (COT) i carboni orgànic dissolt (COD) que 
iguren als annexos 7 i 8 del present Decret.

Article 27
Residus admissibles sense realització prèvia de proves de conformitat en dipòsits 
per a residus no especials

1. Poden ser admesos sense realització prèvia de proves de conformitat en dipòsits 
per a residus no especials els següents residus:

a) Els residus municipals classiicats com a no especials en el capítol 20 de la 
llista europea de residus.

b) Les fraccions no especials recollides separadament dels residus domèstics i 
els mateixos materials no especials d’altres orígens.

c) Els materials de construcció que continguin amiant i altres residus d’amiant 
adequats.

2. Els residus no poden ser admesos sense haver estat sotmesos a tractament 
previ, o si estan contaminats en una mesura que augmenti el risc associat al residu 
de manera que justiiqui la seva eliminació en altres instal·lacions.

3. Els residus no especials admissibles sense realització prèvia de proves de 
conformitat no poden ser admesos en cel·les en què s’aboquin residus especials no 
reactius, estables o provinents d’un procés d’estabilització.

Article 28
Residus d’amiant admissibles en dipòsits per a residus no especials

1. Els dipòsits que reben materials de construcció que contenen amiant i altres 
residus d’amiant adequats, han de complir els requeriments següents:

a) Els residus no han de contenir substàncies perilloses diferents de l’amiant aglo-
merat, incloses les ibres aglomerades amb un aglutinant o envasades en plàstic.

b) El dipòsit ha d’acceptar únicament material de construcció que contingui 
amiant i altres residus d’amiant adequats. Aquests residus també es poden eliminar 
en una cel·la separada d’un dipòsit per a residus no especials si aquest compartiment 
és suicientment estanc.

c) La zona de dipòsit s’ha de cobrir diàriament i abans de cada operació de 
compactat amb material adequat, per evitar la dispersió de ibres.

d) El dipòsit o la cel·la ha de disposar d’una coberta superior inal, per evitar la 
dispersió de ibres.

e) No s’ha d’efectuar cap obra en el dipòsit o en la cel·la que pugui provocar 
l’alliberament de ibres.

f) Un cop segellat el dipòsit o la cel·la, s’ha de conservar el plànol corresponent 
de la seva ubicació en el qual s’indiqui que hi ha dipositats residus amb amiant.
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g) S’han de prendre les mesures apropiades per limitar els usos del sòl després 
del tancament del dipòsit per tal d’evitar el contacte humà amb els residus.

2. Els dipòsits que rebin únicament material de construcció que contingui ami-
ant, poden reduir els requeriments que s’estableixen als apartats 2 i 3 del punt 3 de 
l’annex I del Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, sempre que:

a) es compleixin els requisits de l’apartat anterior, i
b) prèvia autorització de l’òrgan competent, d’acord amb allò establert al Reial 

decret 1481/2001, de 27 de desembre.

SECCIÓ 3
Criteris d’admissió en dipòsits de residus especials

Article 29
Valors límit de lixiviació per als residus granulars especials admissibles en dipòsits 
de residus especials

Els residus granulars especials admissibles als dipòsits de residus especials han 
de complir:

a) Els valors límit de lixiviació continguts a l’annex 9. Aquests valors s’han de 
calcular, en termes d’alliberació total, per les proporcions entre líquid i sòlid (L/S) 
de 10 l/kg.

b) Els criteris addicionals, continguts a l’annex 10.

SECCIÓ 4
Criteris per a l’emmagatzematge subterrani

Article 30
Criteris per a l’emmagatzematge subterrani

1. Per admetre residus en emplaçaments d’emmagatzematge subterrani s’ha 
d’efectuar una avaluació de la seguretat especíica de l’emplaçament d’acord amb 
el que disposa la normativa europea.

Els emplaçaments d’emmagatzematge subterrani únicament poden admetre 
residus compatibles amb l’avaluació de la seguretat especíica de l’emplaçament.

2. Els emplaçaments d’emmagatzematge subterrani per a residus inerts únicament 
poden admetre els residus que compleixin els criteris d’admissió en els dipòsits per 
a residus inerts establerts a la secció 1 del present capítol.

3. Els emplaçaments d’emmagatzematge subterrani per a residus no especials 
únicament poden admetre els residus que compleixin els criteris d’admissió en els 
dipòsits de residus no especials establerts a la secció 2 del present capítol.

4. No són d’aplicació als emplaçaments d’emmagatzematge subterrani per a re-
sidus especials, els criteris d’admissió establerts a la secció 3 del present capítol, no 
obstant això els residus s’han de sotmetre al procediment d’admissió de residus.

CAPÍTOL 4
Mètodes de presa de mostra i anàlisi

Article 31
Realització de la presa de mostra i anàlisi

Poden realitzar la presa de mostres i les proves analítiques l’Agència de Residus 
de Catalunya i els laboratoris que obtinguin l’acreditació del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge en l’àmbit dels residus.

Article 32
Procediment de mostreig

El mostreig s’ha de realitzar d’acord amb el que estableix l’Ordre d’1 de juny de 
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1995, sobre l’acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques 
dels residus.

Article 33
Mètode d’anàlisi

Els mètodes per realitzar les anàlisis requerides en aquest Decret són les indicades 
a l’annex 11, així com qualsevol altre mètode equivalent acreditat segons criteris 
ISO 17025 com a procediment intern del laboratori. En aquest darrer cas, quan 
els resultats siguin discrepants, s’han d’utilitzar com a referència els mètodes que 
s’indiquen.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resten derogades les següents disposicions del Decret 1/1997, de 7 de gener, 
sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats:

a) Article 4
b) Article 7
c) Annex I

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entra en vigor als 20 dies de la seva publicació al Diari Oicial de 
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 28 d’abril de 2009

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

ANNEX 1

Valors límit de lixiviació per a residus admissibles en dipòsits per a residus in-
erts

Components L/S = 10 l/kg
 mg/kg de matèria seca
As 0,5
Ba 20
Cd 0,04
Cr total 0,5
Cu 2
Hg 0,01
Mo 0,5
Ni 0,4
Pb 0,5
Sb 0,06
Se 0,1
Zn 4
Clorur 800
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Components L/S = 10 l/kg
 mg/kg de matèria seca
Fluorur 10
Sulfat (*) 1.000
Índex de fenol 1
COD (**) 500
STD (***) 4.000

(*) En cas que el residu no compleixi aquests valors corresponents al sulfat, es pot 
considerar que compleix els criteris d’admissió si la lixiviació no supera cap dels 
següents valors: 1.500 mg/l en C

0
 amb una relació = 0,1 l/kg (assaig de percolació) 

i 6.000 mg/kg amb una relació L/S = 10 l/kg. Cal utilitzar l’assaig de percolació per 
a determinar el valor límit amb una relació L/S = 0,1 l/kg en les condicions inicials 
d’equilibri, mentre que el valor amb una relació L/S = 10 l/kg es pot determinar, ja 
sigui amb una prova de lixiviació per lots, ja sigui amb un assaig de percolació en 
condicions properes a l’equilibri local.

(**) Si el residu no compleix valors de carboni orgànic dissolt (COD) amb el seu 
propi pH, es pot alternativament provar amb una relació L/S = 10 l/kg i un pH entre 
7,5 i 8,0. El residu pot considerar-se conforme als criteris d’admissió de COD si el 
resultat d’aquesta determinació no és superior a 500 mg/kg.

(***) La determinació de sòlids totals dissolts (STD) es pot utilitzar com a alter-
nativa a les determinacions de sulfat i clorur.

ANNEX 2

Valors límit de contingut total de paràmetres orgànics per als residus admissibles 
en dipòsits per a residus inerts

Paràmetre Valor límit
 mg / kg de matèria seca
COT (carboni orgànic total)  30.000 (*)
BTEX  
(benzè, toluè, etilbenzè i xilens)  6
PCB (bifenils policlorats)  1
Oli mineral (C10 a C40)  500
HPA  
(hidrocarburs policíclics aromàtics)  55

(*) En el cas de la terra, l’autoritat competent pot admetre un valor límit més alt 
sempre que el carboni orgànic dissolt (COD) assoleixi un valor de 500 mg/kg a L/S 
= 10 l/kg, ja sigui amb el mateix pH del sòl o amb un pH situat entre 7,5 i 8,0.

ANNEX 3

Residus admissibles sense la realització prèvia de proves en dipòsit per a residus 
inerts

CER Descripció Restriccions
1011 03 Residus de materials de ibra 
 de vidre Només sense aglutinants orgànics
1501 07 Envasos de vidre 
1701 01 Formigó Només residus seleccionats de 
  construcció i demolició (*)
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CER Descripció Restriccions
1701 02 Maons Només residus seleccionats de 
  construcció i demolició (*)
1701 03 Teules i materials ceràmics Només residus seleccionats de 
  construcció i demolició (*)
1701 07 Mescles de formigó, maons, 
 teules i materials ceràmics Només residus seleccionats de 
  construcció i demolició (*)
1702 02 Vidre 
1705 04 Terra i pedres Excloses la terra vegetal, la turba i 
  la terra i les pedres de 
  terrenys contaminats
1912 05 Vidre 
2001 02 Vidre Només el vidre procedent de la 
  recollida selectiva
2002 02 Terra i pedres Només de residus de parcs i 
  jardins. Excloses la terra vegetal i la 
  turba (*)

(*) Residus seleccionats de la construcció i demolició amb baix contingut en 
materials d’altres tipus com ara metalls, plàstic, residus orgànics, fusta, cautxú, 
etc. i d’origen conegut.

- Cap residu de la construcció i demolició contaminat amb substàncies orgà-
niques o inorgàniques perilloses a conseqüència de processos de producció en la 
construcció, contaminació del sòl, emmagatzematge i ús de plaguicides o altres 
substàncies perilloses, etc., excepte si s’acredita que la construcció enderrocada no 
estava contaminada de forma signiicativa.

- Cap residu de la construcció i demolició tractat, revestit o pintat amb materials 
que continguin substàncies perilloses en quantitats signiicatives.

Els residus que no igurin en aquesta llista han de sotmetre’s a una prova de 
conformitat d’acord amb el que disposa el capítol 2 d’aquest Decret per determinar 
si compleixen els criteris per ser considerats residus admissibles en dipòsits per a 
residus inerts d’acord amb el que disposa l’article 22.

ANNEX 4

Valors límit de lixiviació per a residus granulars no especials admissibles en dipòsits 
per a residus no especials

Components L/S = 10 l/kg
 mg/kg de matèria seca
pH inal ≥ 6
As 2
Ba 100
Cd 1
Cr total 10
Cu 50
Hg 0,2
Mo 10
Ni 10
Pb 10
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Components L/S = 10 l/kg
 mg/kg de matèria seca
Sb 0,7
Se 0,5
Zn 50
Clorur 15.000
Fluorur 150
Sulfat 20.000
COD (*) 800
STD (**) 60.000

(*) Quan el dipòsit controlat estigui especialment dissenyat per rebre residus 
orgànics, aquest límit pot ser superat. Així mateix també pot ser superat quan es 
tracti de matèria orgànica no biodegradable.

(**) La determinació de STD es pot utilitzar com a alternativa a les determina-
cions de sulfat i clorur.

ANNEX 5

Valors límit de contingut total per als residus granulars no especials admissibles 
en dipòsits per a residus no especials

Paràmetre Valor límit
Pèrdua a 105º(*) 65% sobre mostra original
LOI(**) (pèrdua per calcinació) 15 % sobre mostra seca

(*) Aquest valor pot ser superat únicament quan aquests residus no superin el 
10% dels residus dipositats mensualment al dipòsit.

(**) Quan el dipòsit controlat estigui especialment dissenyat per rebre residus 
orgànics, aquest límit es pot superar. Així mateix també pot ser superat quan es 
tracti de matèria orgànica no biodegradable.

ANNEX 6

Valors límit per a residus granulars no especials admissibles en la mateixa cel·la 
que residus granulars especials no reactius, estables o provinents d’un procés 
d’estabilització, en dipòsits per a residus no especials

Components L/S = 10 l/kg
 mg/kg de matèria seca
As 2
Ba 100
Cd 1
Cr total 10
Cu 50
Hg 0,2
Mo 10
Ni 10
Pb 10
Sb 0,7
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Components L/S = 10 l/kg
 mg/kg de matèria seca
Se 0,5
Zn 50
Clorur 15.000
Fluorur 150
Sulfat 20.000
COD (*) 800
STD (**) 60.000

(*) Si el residu no compleix aquests valors de COD amb el seu propi pH, pot 
alternativament provar-se amb una relació L/S = 10 l/kg i un pH entre 7,5 i 8,0. 
El residu pot considerar-se conforme als criteris d’admissió de COD si el resultat 
d’aquesta determinació no és superior a 800 mg/kg.

(**) La determinació de STD es pot utilitzar com a alternativa a les determina-
cions de sulfat i clorur.

ANNEX 7

Valors límit de lixiviació per als residus granulars especials no reactius, estables o 
provinents d’un procés d’estabilització, admissibles en la mateixa cel·la que residus 
granulars no especials, en dipòsits per a residus no especials

Components L/S = 10 l/kg
 mg/kg de matèria seca
As 2
Ba 100
Cd 1
Cr total 10
Cu 50
Hg 0,2
Mo 10
Ni 10
Pb 10
Sb 0,7
Se 0,5
Zn 50
Clorur 15.000
Fluorur 150
Sulfat 20.000
COD (*) 800
STD (**) 60.000

(*) Si el residu no compleix aquests valors de COD amb el seu propi pH, pot 
alternativament provar-se amb una relació L/S = 10 l/kg i un pH entre 7,5 i 8,0. 
El residu pot considerar-se conforme als criteris d’admissió de COD si el resultat 
d’aquesta determinació no és superior a 800 mg/kg.

(**) La determinació de STD es pot utilitzar com a alternativa a les determina-
cions de sulfat i clorur.
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ANNEX 8

Criteris addicionals per als residus granulars especials no reactius, estables o 
provinents d’un procés d’estabilització, admissibles en la mateixa cel·la que residus 
granulars no especials, en dipòsits per a residus no especials

Paràmetre Valor límit
COT (carboni orgànic total) 5% (*) sobre mostra seca mínim 6,0 
pH inal del lixiviat
CNA (capacitat de neutralització d’àcids) Pendent d’avaluar per la 
 Unió Europea

(*) Si no s’assoleix aquest valor, l’autoritat competent pot admetre un valor límit 
més alt sempre que el COD assoleixi un valor no superior a 800 mg/kg L/S = 10 
l/kg bé amb el mateix pH que el material o amb un pH situat entre 7,5 i 8,0.

ANNEX 9

Valors límit de lixiviació per als residus granulars especials admissibles als dipòsits 
de residus especials

Components L/S = 10 l/kg
 mg/kg de matèria seca
As 25
Ba 300
Cd 5
Cr total 70
Cu 100
Hg 2
Mo 30
Ni 40
Pb 50
Sb 5
Se 7
Zn 200
Clorur 25.000
Fluorur 500
Sulfat 50.000
COD (*) 1.000
STD (**) 100.000

(*) El COD s’ha d’entendre per a les substàncies orgàniques biodegradables. Si 
el residu no compleix aquests valors de COD amb el seu propi pH, pot alternati-
vament provar-se amb una relació L/S = 10 l/kg i un pH entre 7,5 i 8,0. El residu 
es pot considerar conforme als criteris d’admissió de COD si el resultat d’aquesta 
determinació no és superior a 1.000 mg/kg.

(**) La determinació de STD es pot utilitzar com a alternativa a les determina-
cions de sulfat i clorur.
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ANNEX 10

Criteris addicionals per als residus granulars especials admissibles als dipòsits 
de residus especials

Paràmetre Valor límit
LOI (pèrdua per calcinació) (*)  10% sobre mostra seca
COT (carboni orgànic total) (*)  6% (**) sobre mostra seca
CNA (capacitat de neutralització d’àcid)  Pendent d’avaluar per la Unió Europea

(*) S’ha d’utilitzar o bé la LOI, o bé el COT. El COT i LOI s’han d’entendre per 
a les substàncies orgàniques biodegradables.

(**) Si no s’assoleix aquest valor, l’Agència de Residus de Catalunya pot admetre 
un valor límit més alt, sempre que el carboni orgànic dissolt (COD) no assoleixi 
un valor superior a 1.000 mg/kg a L/S = 10 l/kg ja sigui amb el mateix pH que el 
material, o bé amb un pH situat entre 7,5 i 8,0.

ANNEX 11

Mètodes d’anàlisi
a) Propietats generals dels residus

EN 13137  Determinació del carboni orgànic total (COT) en residus, llots 
i sediments.

EN 14346  Càlcul de la matèria seca per determinació del residu sec o el 
contingut en aigua.

EN 15169 Determinació de la pèrdua per calcinació en residus, llots i 
sediments (LOI).

ASTM D56/05 Determinació del punt d’inlamació (mètode de copa tancada 
adaptat a sòlids).

 Substàncies lipòiles insaponiicables:
 Anàlisi realitzada per extracció prèvia del contingut de substàncies 

lipòiles, saponiicació d’aquesta fracció i gravimetria del residu 
insaponiicable obtingut. (Procediment basat en les normes EPA 
9071 b,SW-846 (1998) i UNE-EN ISO 3596-1: 2002).

b) Proves de lixiviació
EN 12457/4 Lixiviació: assaig de conformitat per a la lixiviació de residus 

granulars i de llots.
 Part 4 : L/S = 10 l/kg , mida de partícules <10 mm
prEN 14405 Prova de comportament de lixiviació: assaig de percolació de 

lux ascendent.

c) Digestió de residus
EN 13657  Digestió amb aigua regia per a la determinació posterior dels 

elements dissolts dels residus (digestió parcial del residu sòlid 
abans de la seva anàlisi elemental, deixant la matriu de silicat 
intacta).

EN 13656 Digestió per microones amb una barreja dels àcids luorhídric 
(HF), nítric (HNO

3
) i clorhídric (HCl) per a la determinació 

posterior dels elements continguts en els residus (digestió total 
del residu sòlid).
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d) Anàlisis sobre eluats
EN 12506 Anàlisis d’eluats: determinació del pH, arsènic (As), bari (Ba), 

cadmi (Cd), clorur (Cl-), cobalt (Co), crom (Cr), crom VI (Cr(VI)), 
coure (Cu), molibdè (Mo), níquel (Ni), nitrit (NO

2
-), plom (Pb), 

sofre total, sulfat (SO
4
2-), vanadi (V) i zenc (Zn) .

EN 13370 Anàlisis d’eluats: determinació d’amoni, compostos orgànics 
halogenats absorbibles (AOX), conductivitat, mercuri (Hg), 
índex de fenol, COT, cianur fàcilment alliberable, luorur (F-).

EN 14039  Determinació del contingut d’hidrocarburs en el rang de C10 a 
C40 per cromatograia de gasos.

EN 15216 Determinació del contingut de sòlids totals dissolts en aigua i 
eluats.

Aquesta llista de mètodes s’actualitzarà automàticament quan hi hagi més normes 
CEN disponibles.

Fins que no es disposi de la corresponent norma EN elaborada pel Centre Eu-
ropeu de Normalització (CEN), s’han d’utilitzar mètodes, normes o procediments 
validats que estiguin basats en normes nacionals i/o internacionals, o bé el projecte 
de norma CEN, quan es disposi d’aquesta en forma de prEN.

(09.114.015)
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	EDICTE
	de 22 d’abril de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent al municipi de Vinaixa.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	INSTITUT CATALÀ
	DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
	RESOLUCIÓ
	CMC/1144/2009, de 16 d’abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/206/2009, de 23 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre AAR/24/2009, de 30 de gener, que estableix el procediment per a la tramitació de l’ajut de pagament únic i altres règims d’ajuts comunitaris en agricultura i ramaderia per a la campanya de comer
	cialització 2009-2010, i es convoquen els ajuts corresponents amb les seves bases.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/1129/2009, de 9 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral al servei de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana (codi de conveni
	 núm. 0814922).
	RESOLUCIÓ
	TRE/1130/2009, de 10 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA (servei de recollida d’escombraries
	 i neteja viària de Sant Esteve Sesrovires) (codi de conveni núm. 0815072).
	RESOLUCIÓ
	TRE/1131/2009, de 10 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA (servei de recollida d’escombraries
	 i neteja viària de la ciutat d’Igualada) (codi de conveni núm. 0806721).
	RESOLUCIÓ
	TRE/1132/2009, de 18 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Serveis Generals per Municipis, SA (servei de neteja viària i recollida de 
	residus sòlids urbans de Barberà del Vallès) (codi de conveni núm. 0807581).
	RESOLUCIÓ
	TRE/1133/2009, de 10 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA (servei de recollida i transport de
	 residus sòlids urbans i neteja viària de Montcada i Reixac) (codi de conveni núm. 0813531).
	RESOLUCIÓ
	TRE/1134/2009, de 20 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2009 del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç al detall d’òptiques de la província de Lleida (codi de conveni núm. 
	2500865).
	RESOLUCIÓ
	TRE/1135/2009, de 23 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2007 del Conveni col·lectiu de treball de la Unió General de Treballadors de Catalunya (codi de conveni núm. 7902272).
	RESOLUCIÓ
	TRE/1136/2009, de 23 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2008 del Conveni col·lectiu de treball de la Unió General de Treballadors de Catalunya (codi de conveni núm. 7902272).
	RESOLUCIÓ
	TRE/1137/2009, de 23 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de la Unió General de Treballadors de Catalunya (codi de conveni núm. 7902272).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	RESOLUCIÓ
	IUE/1145/2009, de 14 d’abril, de convocatòria del procés de concurrència de sol·licituds per a la implantació del format centre comercial amb dimensionaments disponibles.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	DECRET
	69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats.
	RESOLUCIÓ
	MAH/1156/2009, de 13 de febrer, relativa a l’expedient EXP-014 referent a la sol·licitud d’ampliació d’acreditació com a entitat ambiental de control per a la tipologia d’activitats gestors de residus (nivell d’actuació 1) presentada per l’empresa ADDIENT
	, Empresa Certificadora, SLU.
	RESOLUCIÓ
	MAH/1157/2009, de 23 de febrer, relativa a l’expedient EXP-022 referent a la sol·licitud d’ampliació d’acreditació presentada per l’entitat Asistencia Técnica Industrial, SAE (ATISAE), com a entitat ambiental de control per a la tipologia industrials (niv
	ell 1 d’actuació).
	RESOLUCIÓ
	MAH/1158/2009, de 26 de febrer, sobre l’expedient de retirada de l’acreditació incoat a l’entitat Ecoproges, SL.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	PRE/1152/2009, de 23 d’abril, per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de treball a la Secretaria per a la Unió Europea.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/1151/2009, de 23 d’abril, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals de persones participants admeses i excloses de la convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs oposició per accedir a la categoria de sotsinspector/a de 
	l’escala executiva del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 07/08).
	RESOLUCIÓ
	IRP/1153/2009, de 2 d’abril, d’atorgament de la medalla d’or amb distintiu vermell concedida amb motiu d’incapacitat permanent total derivada d’accident de treball al senyor Manuel Piqueras Mendiola.
	RESOLUCIÓ
	IRP/1154/2009, de 2 d’abril, d’atorgament de la medalla d’or amb distintiu vermell concedida amb motiu d’incapacitat permanent total derivada d’accident de treball al senyor Evaristo Camacho Pizarro.
	RESOLUCIÓ
	IRP/1155/2009, de 2 d’abril, d’atorgament de la medalla d’or amb distintiu vermell concedida amb motiu d’incapacitat permanent en grau de gran invalidesa derivada d’accident de treball en acte de servei al senyor Jordi Barberà Carrera.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	DECRET
	67/2009, de 21 d’abril, de cessament, nomenament i ratificació de membres del Consell Escolar de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	EDU/1147/2009, de 22 d’abril, per la qual s’aprova la relació de vacants definitives corresponents a la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/1141/2009, de 21 d’abril, de cessament del senyor Miquel Gómez i Clarés, personal eventual del Departament de Salut, com a cap del Gabinet de la consellera de Salut.
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/1149/2009, de 17 d’abril, d’adjudicació de les places vacants de la categoria professional de DUI/ATS de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona i Hospital de V
	iladecans, corresponents a la fase de concurs oposició de la convocatòria H.Barcelona-DUI/ATS-2007.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/1148/2009, de 9 d’abril, de cessament i nomenament de la secretària del Consell Superior de la Cooperació.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	RESOLUCIÓ
	IUE/1142/2009, de 19 de març, de convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de secretari/ària del/de la director/a general, adscrit a la Secretaria d’Indústria i Empresa (convocatòria de provisió núm. IU/05/09).
	RESOLUCIÓ
	IUE/1143/2009, 19 de març, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de cap del Servei d’Estudis i Assessorament (convocatòria de provisió núm. IU/04/09).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/1150/2009, de 22 d’abril, per la qual s’aproven i es fan públiques la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria, la llista provisional de persones exemptes de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catal
	ana i de llengua castellana, i la llista provisional de persones exemptes de realitzar el primer exercici de la primera prova (perfil professional), mitjançant el sistema de lliure accés, per a l’ingrés a l’escala auxiliar, categoria d’agent auxiliar (sub
	grup C2) del cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 01/08).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	PRE/1146/2009, de 15 d’abril, per la qual es fan públiques adjudicacions definitives de contractes.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/1139/2009, de 16 d’abril, per la qual es fa públic el resultat de la 271a subhasta de pagarés de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya del dia 16 d’abril de 2009.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’un permís d’investigació minera (exp. núm. 10220).
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	d’1 d’abril de 2009, de notificació de diversos inicis d’expedients d’abandonament d’embarcacions.
	EDICTE
	de 8 d’abril de 2009, de notificació de diversos inicis d’expedients d’abandonament d’embarcacions.
	PORTS DE LA GENERALITAT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de gestió de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	ANUNCI
	per a la selecció de 100 publicacions periòdiques en suport paper o digital que subministrin subscripcions individuals a les persones que compleixen 18 anys durant l’any 2009, finançades pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
	ANÓNCIA
	entara causida de 100 publicacions periodiques en supòrt papèr o digitau que provedisquen soscripcions individuaus as persones que hèsquen 18 ans pendent er an 2009, finançades peth Departament de Cultura e Mieis de Comunicacion.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ANUNCI
	de concurs públic per a la contractació d’un servei.
	ANUNCI
	de concurs públic per a la contractació d’un subministrament.
	ANUNCI
	de concurs públic per a la contractació d’un servei.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 14 d’abril de 2009, de notificació d’una resolució de subvenció del programa Forma’t.
	EDICTE
	de 14 d’abril de 2009, de requeriment de documentació d’una sol·licitud de subvenció del programa Forma’t.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 20 d’abril de 2009, de notificació de diversos acords d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 20 d’abril de 2009, de notificació de diverses resolucions d’expedients sancionadors.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre l’obertura de l’expedient RL 03/09, de revisió de límits de les àrees de caça ubicades parcialment o totalment a la comarca de la Selva.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 29 d’abril de 2009, de notificació de la Resolució d’aprovació de la relació dels béns i drets afectats pel Projecte per l’escomesa elèctrica per l’EDAR de Maçanet Residencial, al terme municipal de Maçanet de la Selva, al terme municipal de Maçanet de
	 la Selva (clau S-AA-00568-P2).
	EDICTE
	de 29 d’abril de 2009, de notificació de la resolució d’aprovació del Projecte de clausura del monoabocador de fangs de depuració d’aigües residuals d’origen municipal de Vic, al terme municipal de Vic (clau S-AA-00303-P1).
	EDICTE
	de 29 d’abril de 2009, de notificació de la resolució d’aprovació del Projecte constructiu de l’ampliació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Reus, al terme municipal de Reus (clau S-AA-01274-P).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2003001662).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2007000790).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2007002430).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a l’Anunci pel qual es fa públic el procediment obert de les obres de construcció de l’edifici de serveis a la parcel·la L2 del Campus Nord (núm. expedient CONOB033005CO2009032), que es va convocar per resolució núm. 948/2009 de data 20 de març i publicat
	 al DOGC núm. 5349, de 30.3.2009.
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	DE JUSTÍCIA
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Sabadell, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 63/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 444/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 191/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 15 de Barcelona, sobre actuacions de guarda i custòdia (exp. 164/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 12 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1025/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Manresa, sobre actuacions de judici verbal (exp. 725/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Figueres, sobre actuacions de judici declaratiu de menor quantia (exp. 448/1994).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància de Solsona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 488/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Lleida, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 1542/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Girona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 442/2003).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 41 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 893/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre procediment de divorci contenciós (exp. 1025/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de divorci (exp. 128/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 15 de Barcelona, sobre procediment de separació contenciosa (exp. 819/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Granollers, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1651/2008).
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