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suficiència i adequació del mobiliari i de l’equi-
pament didàctic de què disposarà el centre i
sobre el compliment dels requisits de titularitat,
denominació proposada i condicions materials,
sens perjudici del que disposa l’article 5 del
Decret 72/1994, de 6 d’abril, pel qual es regulen
els centres de formació d’adults.”

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 17 d’octubre de 1995

ANTONI COMAS I BALDELLOU

Conseller de Benestar Social

(95.289.024)

*

RESOLUCIÓ
de 16 d’octubre de 1995, per la qual es fa públic
l’Acord del Govern d’aprovació del Programa
general de residus de Catalunya.

Vist que el Govern de la Generalitat, en la
sessió de 28 de setembre de 1995, va adoptar
l’Acord pel qual s’aprova el Programa general
de residus de Catalunya,

RESOLC:

Donar publicitat a l’Acord adoptat pel Go-
vern de la Generalitat de Catalunya en la ses-
sió de 28 de setembre de 1995, d’aprovació del
Programa general de residus de Catalunya, que
es transcriu annex a aquesta Resolució.

Aquest Pla està dipositat a la Junta de Residus

Barcelona, 16 d’octubre de 1995

ALBERT VILALTA I GONZÁLEZ

Conseller de Medi Ambient

ACORD
d’aprovació del Programa general de residus de
Catalunya.

La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus, preveu el programa general o de coor-
dinació del conjunt d’actuacions necessàries en
relació amb la generació i gestió de residus amb
independència del seu origen i de la seva natu-
ralesa.

L’objectiu fonamental del Programa és iden-
tificar els principis generals en què s’hauran de
basar els programes d’actuació específics per a
cada tipus de residu i donar pautes per a la seva
estructuració.

Atès que l’esmentat Pla ha estat elaborat
seguint els tràmits previstos a la legislació vigent
i que el Consell de Direcció de la Junta de Re-
sidus, en la sessió de 14 de juliol de 1995, va
acordar aprovar provisionalment el Programa
general de residus de Catalunya i el correspo-
nent Pla econòmic financer 1995-2000, i elevar-
lo al Govern per a la seva aprovació definitiva.

A proposta del conseller de Medi Ambient,
el Govern acorda:

Aprovar el Programa general de residus de
Catalunya i el corresponent Pla econòmic finan-
cer 1995-2000.

El Programa s’ajustarà als recursos efectiva-
ment disponibles a cada exercici pressupostari.

(95.284.060)

*

ORDRE
de 17 d’octubre de 1995, per la qual es modifi-
ca l’Ordre de 19 de juliol de 1994, per la qual s’es-
tableix el règim d’autorització de centres de for-
mació d’adults.

La Llei 3/1991, de 18 de març, de formació
d’adults, estableix el marc general de la formació
d’adults i la necessitat d’un posterior desenvo-
lupament normatiu per adequar els àmbits i els
elements essencials de la formació d’adults als
principis i objectius de la Llei. El Decret 72/1994,
de 6 d’abril, pel qual es regulen els centres de
formació d’adults, desplega parcialment l’es-
mentada Llei, ordenant, entre d’altres qüestions,
el seu règim d’autorització, desplegat posteri-
orment per l’Ordre de 19 de juliol de 1994.

L’experiència derivada de l’aplicació pràctica
durant un any del règim d’autorització de cen-
tres de formació d’adults establert a l’Ordre de
19 de juliol de 1994 ha fet palesa la convenièn-
cia d’introduir a l’esmentada Ordre alguna mo-
dificació per tal de racionalitzar i optimitzar els
mitjans tècnics disponibles i facilitar als promo-
tors la formulació correcta de les seves sol·li-
cituds.

En virtut del que s’ha exposat i en ús de les
facultats que m’atorga la normativa vigent,

ORDENO:

Article únic
S’afegeixen els subapartats h), i) i j) a l’apartat

2 de l’article 7 de l’Ordre de 19 de juliol de 1994,
per la qual s’estableix el règim d’autorització de
centres de formació d’adults, i es modifica l’apar-
tat 3 del mateix article; quedaran tots dos redac-
tats de la manera següent:

“7.2 A la sol·licitud d’autorització hi hau-
ran de constar:

”a) Dades de la persona física o jurídica que
promou el centre.

”b) Denominació específica que es proposa.
”c) Ensenyaments que es volen impartir i

capacitat simultània de places que es sol·liciten.
”d) Plànols dels locals i de localització geo-

gràfica del centre.
”e) Condicions materials dels locals i instal·-

lacions, amb descripció del mobiliari i equipa-
ment didàctic.

”f) Títol jurídic acreditatiu del dret a la uti-
lització dels locals.

”g) Declaració o manifestació de no estar
inclòs en cap dels supòsits previstos a l’article
5 d’aquesta Ordre.

”h) Certificació d’un arquitecte o arquitec-
te tècnic/aparellador que els locals i les instal·la-
cions on es pretén ubicar el centre compleixen
la normativa tècnica d’aplicació.

”i) Informe de l’òrgan competent del Depar-
tament de Sanitat i Seguretat Social sobre el
compliment de les condicions higienicosanità-
ries per part del centre.

”j) Titulacions del professorat previst.
”7.3 La Direcció General de Formació

d’Adults, un cop rebuda la sol·licitud d’autorit-
zació d’obertura, amb les dades i la documen-
tació esmentada, confegirà l’expedient corres-
ponent, el qual ha d’incloure l’informe emès pels
seus serveis competents sobre l’adequació dels
llocs de treball docent i les seves titulacions, la
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