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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LLEI

1/2011, de 15 de febrer, de modiicació de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de coope-

ratives de Catalunya.

EL PRESIDENT  
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei i 
d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent

DECRET LLEI

Preàmbul

El Reglament (CE) núm. 1606/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 
de juliol de 2002, relatiu a l’aplicació de normes internacionals de comptabilitat, 
va acordar l’aplicació d’aquestes a la Unió Europea, les quals amb posterioritat van 
ser aprovades, en la seva majoria, pel Reglament 1725/2003, de la Comissió, de 29 
de setembre de 2003, pel qual s’adopten determinades Normes Internacionals de 
Comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002, del Parla-
ment Europeu i del Consell.

La NIC (norma internacional de comptabilitat) núm. 32, referent als instruments 
financers, així com l’emissió de la corresponent interpretació del Comitè de les 
Normes Internacionals d’Informació Financera (CINIIF) sobre l’aplicació de la NIC 
32 a les aportacions de les persones sòcies de les cooperatives (aprovades ambdues 
per la Comissió en virtut del Reglament núm. 2237/2004 de la Comissió, de 29 
de desembre de 2004, que modifica el Reglament (CE) núm. 1725/2003, pel qual 
s’adopten determinades Normes Internacionals de Comptabilitat de conformitat 
amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002, del Parlament Europeu i del Consell, en 
allò que es refereix a la NIC 32 i a la Interpretació CINIIF 1, i del Reglament núm. 
1073/2005 de la Comissió, de 7 de juliol de 2005, que modifica el Reglament núm. 
1725/2003, pel qual s’adopten determinades normes internacionals de comptabilitat 
de conformitat amb el Reglament núm. 1606/2002, del Parlament Europeu i del 
Consell, en allò que es refereix a la Interpretació CINIIF 2) impedeix la conside-
ració com a recurs propi de les aportacions al capital social de les cooperatives, 
tant obligatòries com voluntàries, quan els socis tenen el dret incondicional al seu 
reemborsament.

En aquest nou context normatiu, es va dictar la Llei estatal 16/2007, de 4 de juliol, 
de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable per a la seva 
harmonització internacional en base a la normativa de la Unió Europea.

La referida Llei estatal 16/2007 va ser desenvolupada reglamentàriament amb 
l’aprovació del Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla 
general de comptabilitat, i pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual 
s’aprova el Pla General de Comptabilitat de les petites i mitjanes empreses i els 
criteris per a les microempreses.

Pel que fa a l’adaptació sectorial comptable en l’àmbit cooperatiu, es va aprovar 
el Reial decret 2003/2009, de 23 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 
1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat, en 
el sentit d’ampliar de forma excepcional fins al 31 de desembre de 2010 la vigència 
dels criteris pels quals s’estableix la delimitació entre fons propis i fons aliens.

En data 29 de desembre de 2010, s’ha publicat al BOE l’Ordre EHA /3360/2010, 
de 21 de desembre, per la qual s’aproven les normes sobre els aspectes comptables 
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de les societats cooperatives. Aquesta Ordre, d’acord amb la seva disposició final 
segona, entra en vigor l’1 de gener de 2011 i és d’aplicació per als exercicis econò-
mics que s’iniciïn a partir d’aquesta data.

Per tant, l’1 de gener de 2011 les cooperatives han d’aplicar els criteris comptables 
de delimitació entre fons propis i aliens establerts per la NIC 32, d’acord amb la 
interpretació donada pel CINIIF 2, relativa a les aportacions dels socis d’entitats 
cooperatives i instruments similars, de manera que les aportacions dels socis al 
capital social de la cooperativa només poden ser considerades patrimoni net si la 
cooperativa té el dret incondicional a rebutjar el reemborsament de les mateixes, ja 
que en qualsevol altre cas han de ser considerades passiu financer.

Aquesta normativa comptable s’enfronta directament amb l’actual configuració a 
la legislació de cooperatives, del dret de reemborsament dels socis. La Llei 18/2002, 
de cooperatives de Catalunya, regula com a un dret inqüestionable el dret del soci o 
la sòcia a rebre el reemborsament de les seves aportacions, obligatòries i voluntàries 
al capital social, en cas de baixa. La no modificació legal de la regulació sobre el 
dret de reemborsament del soci o la sòcia en cas de baixa implicaria que les coo-
peratives catalanes es trobessin davant d’una posició més desfavorable quant a les 
exigències de capitalització davant de les entitats de crèdit i altres agents econòmics. 
En definitiva, la no reforma urgent de la Llei podria tenir greus repercussions sobre 
la imatge de solvència de les cooperatives catalanes, la qual cosa podria incidir 
negativament en el desenvolupament de la seva activitat econòmica.

Així, en l’exercici de la competència exclusiva en matèria de cooperatives atribuïda 
per l’article 124.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006, resulta necessari 
i urgent que la Generalitat de Catalunya procedeixi a modificar la vigent Llei de 
cooperatives, a fi i efecte d’adaptar-la a les normes internacionals de comptabilitat, 
de manera que es doni cobertura legal a les modificacions d’estatuts de les coope-
ratives catalanes que voluntàriament decideixin crear una categoria d’aportacions 
al capital no reemborsables.

D’acord amb el que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern, en relació amb el que determina l’article 
64 de l’Estatut d’autonomia, aquesta disposició adopta la forma de Decret llei atesa 
l’extraordinària i urgent necessitat de permetre a les cooperatives catalanes, que així 
ho vulguin, configurar el seu capital d’acord amb les característiques exigides per 
la nova regulació comptable per a la qualificació del capital com a patrimoni net.

La modificació legal que s’articula remet a la lliure decisió de cada cooperativa 
preveure l’existència d’aportacions a capital social no reemborsables a fi de poder 
comptabilitzar-les com a fons propis.

Es preveuen una sèrie de cauteles per a les persones titulars d’aportacions de capital 
el reemborsament de les quals hagi estat refusat per la cooperativa en relació amb 
la seva retribució i la participació en l’haver social. També es regula la possibilitat 
que els estatuts puguin preveure que les aportacions al capital dels nous socis i 
sòcies s’hagin d’efectuar preferentment mitjançant l’adquisició de les aportacions 
el reemborsament de les quals hagi estat refusat per la cooperativa.

A l’últim, es modifica la redacció d’altres articles de la Llei de cooperatives en 
coherència amb la nova configuració del dret de reemborsament del soci i sòcia 
en cas de baixa.

La part dispositiva del Decret llei consta de 10 articles i la part final consta d’una 
disposició transitòria i una disposició final.

Per tal que les cooperatives catalanes disposin des de l’1 de gener de 2011 dels 
instruments legals necessaris per competir pel que fa al tema de la capitalització 
amb la resta d’agents econòmics, en la disposició transitòria es preveu que les 
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disposicions d’aquest Decret llei s’apliquen retroactivament a les modificacions 
estatutàries en què les cooperatives hagin previst l’existència d’aportacions no 
reemborsables i que s’hagin aprovat des de l’1 de gener de 2011 i abans de l’entrada 
en vigor d’aquesta norma.

Finalment, la disposició final preveu que aquest Decret llei entra en vigor l’endemà 
de la seva publicació al DOGC, atesa la necessitat extraordinària i urgent d’adaptar 
la legislació de cooperatives de Catalunya al nou marc normatiu comptable.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida a l’article 64 de l’Estatut d’autonomia, 
a proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Es modifica l’apartat l) de l’article 11.1 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de coo-

peratives, que queda redactat de la manera següent:
“l) La regulació del dret de reemborsament de les aportacions dels socis al capital 

social i el règim de transmissió d’aquestes.”

Article 2
Es modifica l’article 20 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, de la 

manera següent:
1. L’apartat 1 queda redactat de la manera següent:
“1. En produir-se la baixa d’un soci o sòcia, aquest té dret al reemborsament de 

les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, i també al retorn 
cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si 
escau, a la part individualitzada dels fons de reserva voluntari, sens perjudici del que 
aquesta Llei i els estatuts socials estableixin per a les aportacions el reemborsament 
de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector.”

2. L’apartat 2.a) queda redactat de la manera següent:
“a) Sobre la base dels resultats de l’exercici econòmic en què es produeix la 

baixa del soci o sòcia i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, s’ha de 
procedir, en el termini d’un mes a comptar de l’aprovació dels comptes anuals 
corresponents a l’exercici esmentat, a fixar l’import definitiu del reemborsament 
de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar provisional-
ment aquest import abans de l’aprovació dels comptes i, si escau, en el cas de les 
aportacions reemborsables, pot autoritzar que es faci un reemborsament a compte 
del definitiu.”

3. L’apartat 3 queda redactat de la manera següent:
“3. El pagament de les bestretes meritades i, si escau, dels retorns acordats, s’ha 

d’efectuar immediatament, excepte si hi ha un pacte que estipuli el contrari, però 
el pagament de les aportacions socials previstes a l’article 55.bis.1.a) s’ha de fer en 
el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el termini que assenyali el 
Consell Rector, que no pot ésser mai superior als cinc anys d’ençà de la data de 
baixa.

”En el cas de les aportacions previstes a l’article 55.bis.1.b, els terminis assenyalats 
en el paràgraf anterior es computen des de la data en què el Consell Rector acordi 
el reemborsament que s’ha d’efectuar per ordre d’antiguitat de les sol·licituds de 
reemborsament o, en el cas que no constin les sol·licituds, per ordre d’antiguitat de 
la data de baixa.”

4. L’apartat 4 passa a ser el 5.
5. S’introdueix un nou apartat 4, amb la redacció següent:
“4  En les aportacions el reemborsament de les quals hagi estat acordat pel Consell 

Rector, les quantitats pendents de reemborsament no són susceptibles d’actualització 
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un cop acordada la quantia pel Consell Rector, però el soci o la sòcia que es dóna de 
baixa té dret a percebre l’interès legal del diner incrementat en dos punts.”

Article 3
Es modifica l’apartat f) de l’article 23.1 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de 

cooperatives, que queda redactat de la manera següent:
“f) Percebre el reemborsament de llur aportació actualitzada en el cas de baixa o 

de liquidació o de transformació de la cooperativa, que no s’ha de veure afectat per 
una suspensió temporal dels drets a causa d’un expedient sancionador; sens perjudici 
del que disposin els estatuts socials en relació amb les aportacions el reemborsament 
de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector”.

Article 4
Es modifica l’apartat d) de l’article 29.1 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de 

cooperatives de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
“d) La transformació obligatòria de les aportacions amb dret de reemborsament 

en cas de baixa en aportacions el reemborsament de les quals pugui ser refusat 
incondicionalment pel Consell Rector, o la transformació inversa, l’aprovació de 
noves aportacions obligatòries; l’admissió d’aportacions dels socis col·laboradors, 
si n’hi ha; l’actualització del valor de les aportacions al capital social; la fixació 
de les aportacions dels nous socis; l’establiment de quotes d’ingrés o periòdiques, 
i també el tipus o la base de determinació de l’interès que s’ha d’abonar per les 
aportacions al capital social.”

Article 5
Es modifica l’apartat 6 de l’article 55 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de coope-

ratives, que queda redactat de la manera següent:
“6. S’ha d’aplicar a les aportacions no dineràries, pel que fa al lliurament, el 

sanejament per evicció i la transmissió de riscos, el que disposa l’article 64 del text 
refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, 
de 2 de juliol.”

Article 6
S’addiciona un nou article, amb el número 55.bis a la Llei 18/2002, de 5 de juliol, 

de cooperatives de Catalunya, amb el contingut següent:
“Article 55.bis
”Capital social
”1. Les aportacions obligatòries i voluntàries dels socis i sòcies que constitueixen 

el capital social poden ser:
”a) Aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa.
”b) Aportacions el reemborsament de les quals en cas de baixa pugui ser refusat 

incondicionalment ”pel Consell Rector.
”2. La transformació obligatòria de les aportacions amb dret de reemborsament 

en cas de baixa en aportacions el reemborsament de les quals pugui ser refusat in-
condicionalment pel Consell Rector, o la transformació inversa, requereix l’acord de 
l’assemblea general amb la majoria exigida per la modificació d’estatuts. Tanmateix, 
els socis o sòcies disconformes amb l’acord de transformació que hi hagin votat en 
contra i hagin fet constar expressament en acta que s’hi oposen, i també els socis 
o les sòcies que, per causa justificada, no han assistit a l’assemblea general, tenen 
dret a obtenir, si la demanen, per escrit adreçat al Consell Rector, en el termini d’un 
mes després de l’acord de transformació esmentat, la baixa per aquesta causa, que 
és qualificada de baixa justificada.

”3. Els estatuts socials poden preveure que, quan en un exercici econòmic l’im-
port de la devolució de les aportacions superi el percentatge de capital social que 
s’hi estableixi, els nous reemborsaments estiguin condicionats a l’acord favorable 
del Consell Rector.
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”Els socis o les sòcies disconformes amb l’establiment o disminució d’aquest 
percentatge poden donar-se de baixa, qualificant-se aquesta com a justificada, 
sempre que hi hagin votat en contra i hagin fet constar expressament en acta que 
s’hi oposen, i també els socis o les sòcies que, per causa justificada, no han assistit a 
l’assemblea general, tenen dret a obtenir, si la demanen, per escrit adreçat al Consell 
Rector, en el termini d’un mes després de l’acord de l’establiment o disminució del 
percentatge, la baixa per aquesta causa, que és qualificada de baixa justificada. 
En aquest supòsit són també d’aplicació els articles 59.2, el 2n paràgraf de l’article 
20.3, 57.2 i 89.2.”

Article 7
S’addiciona un nou apartat, l’apartat 2n, a l’article 57 de la Llei 18/2002, de 5 de 

juliol, de cooperatives, amb el redactat següent:
“2. Els estatuts socials poden preveure que les aportacions al capital social dels 

nous socis i sòcies s’hagin d’efectuar preferentment mitjançant l’adquisició de les 
aportacions previstes a l’article 55.bis.1.b, el reemborsament de les quals hagués 
estat sol·licitat per baixa dels seus titulars i refusat pel Consell Rector. Aquesta 
adquisició s’ha de produir per ordre d’antiguitat de sol·licituds de reemborsament 
d’aquest tipus d’aportacions i, en cas de sol·licituds d’igual data, l’adquisició s’ha 
de distribuir en proporció a l’import de les aportacions.”

Article 8
S’afegeix un nou apartat, l’apartat 2n, a l’article 59 Llei 18/2002, de 5 de juliol, 

de cooperatives, amb el redactat següent:
“2. Si l’assemblea general acorda la meritació d’interessos per a les aportacions 

al capital social o si acorda el repartiment de retorns, les aportacions previstes a 
l’article 55.bis.1.b del socis o sòcies que hagin causat baixa a la cooperativa i el 
reemborsament de les quals hagi estat refusat pel Consell Rector, tenen preferència 
per percebre la remuneració que s’estableixi en els estatuts socials.”

Article 9
S’afegeix un nou apartat, l’apartat 2n a l’article 89 a la Llei 18/2002, de 5 de juliol, 

de cooperatives de Catalunya, amb el redactat següent:
“2. Mentre no es reemborsin les aportacions previstes a l’article 55.bis.1.b els 

titulars que hagin causat baixa i sol·licitat el reemborsament han de participar en 
l’adjudicació de l’haver social un cop satisfet l’import del fons d’educació i promoció 
i abans del reintegrament de les restants aportacions als socis i sòcies.”

Article 10
Es modifica l’article 118 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de 

Catalunya, de la manera següent:
1. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 4t, amb el redactat següent:
“4. En el cas que els socis o les sòcies que causin baixa forçosa justificada siguin 

titulars de les aportacions previstes a l’article 55.bis.1.b i el Consell Rector no acordi 
el seu reemborsament immediat, els socis o les sòcies que romanguin a la cooperativa 
han d’adquirir aquestes aportacions en el termini màxim de sis mesos a comptar 
des de la data de baixa, en els termes que ho acordi l’assemblea general.”

2. Els apartats 4t i 5è passen a ser el 5è i 6è, respectivament.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Aplicació retroactiva
Les disposicions d’aquest Decret llei s’apliquen retroactivament a les modificaci-

ons estatutàries en què les cooperatives hagin previst l’existència d’aportacions no 
reemborsables i que s’hagin aprovat des de l’1 de gener de 2011 i abans de l’entrada 
en vigor d’aquest norma.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5820 – 17.2.2011 9905

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 15 de febrer de 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ

President de la Generalitat de Catalunya

F. XAVIER MENA

Conseller d’Empresa i Ocupació

(11.042.163)
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	d’1 de febrer de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referents al municipi de Cambrils.
	EDICTE
	de 8 de febrer de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent al municipi d’Almacelles.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA
	RESOLUCIÓ
	CLT/390/2011, de 3 de febrer, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre diversos lots subhastats.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	ORDRE
	AAM/22/2011, de 3 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació, i es convoquen els corresponents a l’any 2011.
	DEPARTAMENT
	DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
	RESOLUCIÓ
	BSF/398/2011, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les subvencions d’un import igual o superior a 3.000 euros que s’ha resolt atorgar l’any 2010 pel Departament d’Acció Social i Ciutadania.
	INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
	RESOLUCIÓ
	BSF/389/2011, de 25 de gener, per la qual es dóna publicitat a subvencions de concurrència pública d’import igual o superior a 3.000 euros, durant l’any 2010, de l’Institut Català de les Dones.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/4402/2010, de 22 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte d’Eficàcia Limitada de l’empresa Fundació Privada AFMA – Accions per al Foment de les Mesures Alternatives (codi de conveni 7902882).
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	ORDRE
	EMO/24/2011, de 3 de febrer, per la qual s’actualitzen els preus públics dels serveis de les residències de temps lliure del Departament d’Empresa i Ocupació per a la temporada 2011.
	CÀRRECS I PERSONAL
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	SINDICATURA DE Comptes
	RESOLUCIÓ
	de 4 de febrer de 2011, de cessament de personal eventual de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
	SÍNDIC
	DE GREUGES
	RESOLUCIÓ
	d’1 de febrer de 2011, per la qual es nomena la senyora Gemma Sarret Martí tècnica de protocol i secretaria del Síndic de Greuges, amb caràcter eventual.
	RESOLUCIÓ
	d’1 de febrer de 2011, per la qual es nomena el senyor Anton Clapés Pons assessor tècnic de premsa del Síndic de Greuges, amb caràcter eventual.
	RESOLUCIÓ
	d’1 de febrer de 2011, per la qual es nomena la senyora Judit Salas Calduch assessora tècnica de cooperació del Síndic de Greuges, amb caràcter eventual.
	RESOLUCIÓ
	d’1 de febrer de 2011, per la qual es nomena el senyor Manuel Sanz Bazán assessor responsable del servei d’atenció a les persones itinerant del Síndic de Greuges, amb caràcter eventual.
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	DECRET
	262/2011, de 15 de febrer, pel qual es nomena el senyor Josep Martí Blanch secretari de Comunicació del Departament de la Presidència.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
	DECRET
	265/2011, de 15 de febrer, de cessament de la senyora Natàlia Caba i Serra com a directora general de Tributs.
	DECRET
	266/2011, de 15 de febrer, pel qual es nomena el senyor Amadeu Farré i Morell director general de Tributs.
	RESOLUCIÓ
	ECO/391/2011, de 3 de febrer, per la qual es designa el/la vicepresident/a del Consell Interuniversitari de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/4403/2010, de 13 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau al capità marítim de Palamós.
	RESOLUCIÓ
	IRP/4404/2010, de 13 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau al cap de la Comissaria General de Policia Judicial del cos nacional de policia.
	RESOLUCIÓ
	IRP/4405/2010, de 13 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau al director de Seguretat Corporativa d’Abertis.
	RESOLUCIÓ
	IRP/4406/2010, de 13 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau al cap de la VII Zona de la guàrdia civil de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	IRP/4407/2010, de 13 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau al cap dels GOES del cos nacional de policia de Barcelona.
	RESOLUCIÓ
	IRP/4408/2010, de 13 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a una persona funcionària del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/4409/2010, de 13 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a la presidenta de la Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
	RESOLUCIÓ
	IRP/4410/2010, de 13 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a una persona funcionària del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/4411/2010, de 13 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a la cap del Servei d’Organització Administrativa de la Subdirecció General d’Administració i Serveis de la Direcció General de la Policia.
	RESOLUCIÓ
	IRP/4412/2010, de 13 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau al director corporatiu de Protecció Civil, Seguretat i Prevenció de Riscos de Renfe.
	RESOLUCIÓ
	IRP/4413/2010, de 13 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a un agent del Grup Operatiu III de la Secció de Relacions Internacionals de la Brigada Central del Crim Organitzat del cos nacional de policia.
	RESOLUCIÓ
	IRP/4414/2010, de 13 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a una facultativa del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/4415/2010, de 13 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu vermell a un ciutadà.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució INT/251/2011, de 20 de gener, de nomenament de les persones membres del Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra en representació de l’Administració de la Generalitat (DOGC núm. 5812, pàg. 7018, de 7.2.2011).
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	ACORD
	GOV/23/2011, de 15 de febrer, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2011 de 1.245 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d’Ensenyament.
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	DECRET
	267/2011, de 15 de febrer, de cessament de la senyora Núria Pedrals i Pugés com a directora general de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.
	DECRET
	268/2011, de 15 de febrer, de cessament del senyor Joaquim Gascó i Palacín com a director general de Promoció de l’Habitatge.
	ACORD
	GOV/22/2011, de 15 de febrer, de nomenament del senyor Oriol Puig i Godes com a director del Servei Meteorològic de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	al Decret 191/2011, de 18 de gener, pel qual es nomena el senyor Domènec Vila i Navarra director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DOGC núm. 5800, pàg
	. 3956, de 20.1.2011).
	DEPARTAMENT
	DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
	RESOLUCIÓ
	BSF/397/2011, de 4 de febrer, de cessament de la senyora Ceneta Pi i Vendrell com a secretària del/de la director/a general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de 3 de febrer de 2011, de notificació de la resolució per la qual es posa fi al procediment disciplinari incoat a la senyora Gloria Díaz Mont.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
	RESOLUCIÓ
	ECO/392/2011, de 4 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’acceptació de cessions gratuïtes de domini de finques, efectuades per diversos ajuntaments.
	RESOLUCIÓ
	ECO/393/2011, de 4 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’acceptació de constitucions gratuïtes de dret real de superfície sobre finques cedides per diversos ajuntaments.
	RESOLUCIÓ
	ECO/394/2011, de 4 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’adquisició directa realitzada per la Generalitat de tres finques situades al terme municipal de Talladell.
	AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
	I DE RECERCA
	EDICTE
	de 4 de febrer de 2011, de notificació d’actes administratius.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una formalització de contracte.
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministraments (exp. 268/2010).
	Agència de Protecció de la Salut
	EDICTE
	de 20 de gener de 2011, de notificació d’una resolució.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2010002444).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2009002433).
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 31 de gener de 2011, de notificació d’un incompliment de condicions (ref. UDPH2008001847).
	EDICTE
	d’1 de febrer de 2011, pel qual es notifiquen diversos actes administratius dictats en expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 2 de febrer de 2011, de notificació d’un incompliment de condicions (ref. UDPH2007005523).
	ANUNCI
	d’informació pública del Projecte modificat núm. 2 de l’estació de bombeig i sobreeixidor de la Pineda, al terme municipal de Vila-seca, i del seu estudi d’impacte ambiental i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres (clau LSA.00063/01.P2
	).
	ANUNCI
	d’informació pública del lloc, el dia i les hores per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució de la connexió elèctrica del Projecte constructiu dels col·lectors en alta per al sanejament del municipi d’Avià,
	 al terme municipal d’Avià (nuclis Avià i Graugés).
	ANUNCI
	d’informació pública del lloc, el dia i les hores per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució de la connexió elèctrica del Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals del municipi d’Avià,
	 al terme municipal d’Avià.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	EDICTE
	de 20 de gener de 2011, de notificació de resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 2 de febrer de 2011, pel qual es notifica la resolució del recurs d’alçada interposat pel senyor Josep Puig i Boix, en representació de l’Associació Dia de la Terra, contra la resolució de la sol·licitud d’ajut per a actuacions de difusió de l’alimenta
	ció ecològica, a l’empara de l’Ordre AAR/196/2009, de 17 d’abril, de l’expedient número 13 00003 2009 01.
	EDICTE
	de 8 de febrer de 2011, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients sancionadors.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	EDICTE
	de 3 de febrer de 2011, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients sancionadors per infraccions de seguretat i salut, normes laborals i estrangeria en el treball a la província de Barcelona.
	EDICTE
	de 10 de febrer de 2011, pel qual es fixen les dates per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades pel projecte d’execució d’una instal·lació elèctrica als termes municipals de Mollerussa, Golmés, Vila-sana, Castellnou de Se
	ana, Bellpuig, Anglesola, Vilagrassa i Tàrrega (exp. 00011102/2007).
	ANUNCI
	pel qual es notifica la imposició de sancions en matèria laboral, d’estrangeria, i de salut i prevenció de riscos dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Tarragona.
	ANUNCI
	pel qual es notifica la resolució de sancions en matèria laboral, d’estrangeria, i de salut i prevenció de riscos dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Tarragona.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 4 de febrer de 2011, de notificació de resolució d’inici d’expedient de revocació de subvenció.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una adjudicació.
	DIVERSOS
	CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES
	CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ, EQUIPAMENT I EXPLOTACIÓ DEL LABORATORI DE LLUM DE SINCROTRÓ
	IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA
	INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	L’ALDEA
	ALTAFULLA
	DELTEBRE
	LES FRANQUESES DEL VALLÈS
	GIRONA
	MASQUEFA
	OLOT
	PERALADA
	SANT BOI DE LLOBREGAT
	SANT FELIU DE GUÍXOLS
	TAVÈRNOLES
	VALLROMANES
	DIPUTACIONS
	BARCELONA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 462/2010).
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 467/2010).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció tercera de l’Audiència Provincial de Tarragona, sobre actuacions de judici de menor quantia (rotlle 591/2007).
	EDICTE
	de la Secció Quinzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 210/2010).
	EDICTE
	de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Lleida, sobre actuacions de judici de procediment ordinari (rotlle 10/2010).
	EDICTE
	de la Secció Catorzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 403/2010).
	EDICTE
	de la Secció Dotzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de divorci contenciós (rotlle 17/2010).
	EDICTE
	de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Tarragona, sobre actuacions de declaratiu de menor quantia (rotlle 255/2010).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Sant Boi de Llobregat, sobre procediment d’incident en general (exp. 342/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Sant Feliu de Llobregat, sobre procediment de jurisdicció voluntària (exp. 1162/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Cerdanyola del Vallès, sobre actuacions de judici verbal (exp. 434/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Lleida, sobre actuacions de separació contenciosa (exp. 351/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1749/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Lleida, sobre actuacions de guarda i custòdia (exp. 1363/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Tarragona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 876/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Mataró, sobre actuacions de judici de divorci contenciós (exp. 333/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tarragona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 232/2002).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1647/2008).
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