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Disposicions

DEPARTAMENT
D’INTERIOR

ORDRE

INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments 
oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a 
la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics 
i de les activitats recreatives, i al seu Reglament.

En desenvolupament principalment de l’article 141.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya que atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria 
d’espectacles i activitats recreatives, que inclou, en tot cas, l’ordenació del sector, 
el règim d’intervenció administrativa i el control de tota mena d’espectacles en 
espais i locals públics, es va aprovar la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Una de les condicions generals de la intervenció administrativa fixades per la 
Llei 11/2009, del 6 de juliol, és la relativa a la determinació d’uns horaris d’aplicació 
general per als establiments oberts al públic, per als espectacles públics i per a les 
activitats recreatives, d’acord amb el que estableix l’article 20 de la Llei, i que s’han 
de determinar per ordre del conseller d’Interior, un cop escoltat el Consell Assessor 
d’Espectacles Públics i d’Activitats Recreatives.

La citada ordre ha d’establir també els criteris, els supòsits i les circumstàncies 
en què els òrgans competents de la Generalitat i dels municipis poden acordar mo-
tivadament les ampliacions o les reduccions de l’horari general, entre altres.

Igualment, i tenint en compte la complexitat i diversitat dels interessos que con-
corren en els espectacles públics i les activitats recreatives, la citada Llei preveu 
en el títol I relatiu als drets i les obligacions dels espectadors i usuaris i, concreta-
ment, en el seu article 5.2.g), que els espectadors, els participants i els usuaris dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives tenen, entre altres, l’obligació de 
respectar l’horari d’inici i d’acabament de l’espectacle o l’activitat. A més, l’article 
6.2.h) obliga els organitzadors i titulars a complir els horaris d’obertura i tancament 
dels establiments oberts al públic i els d’inici i acabament dels espectacles públics 
i les activitats recreatives.

Així mateix, l’article 70 del Reglament d’espectacles públics i activitats recrea-
tives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost, reitera que s’han de determinar 
per ordre els horaris d’obertura i tancament dels establiments oberts al públic, 
dels espectacles públics i de les activitats recreatives i estableix, d’una banda, el 
supòsit dels establiments oberts al públic, que acumulin llicències compatibles per 
a diversos tipus d’establiments, espectacles i activitats recreatives, i de l’altra, la 
possibilitat que en cada moment del dia es desenvolupin les activitats adequades a 
la franja horària de què es tracti, segons la normativa d’horaris.

D’altra banda, cal tenir en compte que les disposicions transitòries novena i de-
sena del Decret 112/2010, de 31 d’agost, esmentat, han establert un règim transitori 
respecte dels horaris de funcionament dels establiments públics on es realitzen 
activitats de naturalesa sexual, com també de determinats establiments oberts al 
públic de nova regulació mentre no es faci la regulació horària definitiva mitjançant 
la corresponent ordre.

Aquesta Ordre, que estableix una nova regulació dels horaris dels establiments 
oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la 
Llei 11/2009, del 6 de juliol, comporta la derogació de l’Ordre IRP/181/2007, de 30 
de maig, per la qual es determinen els horaris màxims de determinats establiments 
públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives sotmesos a la Llei 
10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els 
establiments públics, i queden sense efectes les disposicions transitòries novena i 
desena citades del Decret 112/2010, de 31 d’agost.
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D’acord amb el que s’ha exposat, aquesta Ordre té per objecte adaptar els horaris 
tant a la Llei com al Reglament esmentats, de conformitat amb el Catàleg d’espec-
tacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic on 
aquests es duen a terme, previst a l’annex I del Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives.

En concret, l’Ordre estableix, entre altres, ampliacions automàtiques de l’horari 
general per a determinats períodes de vacances i per a específiques festivitats, com 
també la competència dels alcaldes i de les alcaldesses, dins dels respectius termes 
municipals, per establir excepcionalment reduccions de l’horari de manera motivada 
per raons de seguretat i en el cas que es causin molèsties al veïnatge.

Finalment, l’Ordre preveu la possibilitat d’autoritzar ampliacions excepcionals 
d’horaris de tancament, com també horaris específics per a determinats establi-
ments, i fixa l’aplicació del silenci administratiu de caràcter positiu en supòsits de 
manca de resolució expressa per part de la direcció general competent en matèria 
d’espectacles públics i activitats recreatives.

Vist l’informe del Consell Assessor d’Espectacles Públics i d’Activitats Recrea-
tives de data 14 de desembre de 2011, i en virtut de les competències que m’atribu-
eix l’article 20 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives,

ORDENO:

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

Aquesta Ordre té com a objecte regular els horaris generals i especials d’ober-
tura i tancament dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de 
les activitats recreatives, de conformitat amb el que estableix l’article 20 de la Llei 
11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de 
les activitats recreatives; els articles 70, 71 i concordants del Reglament d’espec-
tacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost, i 
el Catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais 
oberts al públic previst a l’annex I del citat Reglament.

Article 2
Hora d’obertura i hora d’inici

2.1 S’entén per hora d’obertura dels establiments oberts al públic, dels espec-
tacles públics i de les activitats recreatives, el moment a partir del qual es permet 
l’accés de les persones espectadores o usuàries d’aquests.

2.2 Es considera hora d’inici aquella en què, a partir de l’hora d’obertura, 
comenci l’espectacle o activitat. En determinats supòsits d’activitats recreatives i 
espectacles públics l’hora d’obertura pot coincidir amb l’hora d’inici.

Article 3
Horari general per als espectacles públics

3.1 Els horaris generals d’obertura i tancament per als espectacles públics, entre 
els quals s’inclouen els espectacles cinematogràfics, teatrals, d’audició, musicals, 
les manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional i els espectacles de 
circ, són els següents:

a) Horari d’obertura: a partir de les 6.00 hores, llevat que la normativa específica 
o l’autorització corresponent estableixi un altre horari.

b) Horari de tancament: fins a la 1.30 hores com a màxim.
3.2 Els espectacles a què fa referència l’apartat anterior poden perllongar l’ho-

rari màxim de tancament per un període de seixanta minuts la nit del divendres a 
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la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de 
la vigília dels festius a la matinada dels festius.

Article 4
Horari general per a les activitats recreatives musicals

Els horaris generals d’obertura i tancament de les activitats recreatives musicals 
són els següents:

a) Bar musical: l’horari d’obertura és a partir de les 12.00 hores i l’horari màxim 
de tancament és fins a les 2.30 hores. Aquest horari de tancament es pot perllongar 
per un període de trenta minuts la nit del divendres a la matinada del dissabte, la 
nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la 
matinada dels festius.

b) Restaurant musical: l’horari d’obertura és a partir de les 6.00 hores i l’horari 
màxim de tancament és fins a les 2.30 hores. Aquest horari de tancament es pot 
perllongar per un període de trenta minuts la nit del divendres a la matinada del 
dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília dels 
festius a la matinada dels festius.

c) Discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacle: l’horari d’obertura és 
a partir de les 17.00 hores i l’horari màxim de tancament és fins a les 5.00 hores. 
Aquest horari de tancament es pot perllongar per un període d’una hora la nit del 
divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge 
i la nit de la vigília dels festius a la matinada dels festius.

d) Sala de concert, cafè teatre i cafè concert: l’horari d’obertura és a partir de les 
17.00 hores i l’horari màxim de tancament és fins a les 4.30 hores. Aquest horari 
de tancament es pot perllongar per un període de trenta minuts la nit del divendres 
a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de 
la vigília dels festius a la matinada dels festius.

e) Discoteques de joventut: l’horari d’obertura és a partir de les 17.00 hores i 
l’horari màxim de tancament és fins a les 22.00 hores.

f) Karaoke: l’horari d’obertura i de tancament és el de l’activitat recreativa musical 
o de restauració on es desenvolupi.

g) Sales de festes amb espectacle per a menors d’edat i concerts d’infància i 
joventut: l’horari d’obertura és a partir de les 11.00 hores i l’horari màxim de tan-
cament és fins a les 19.00 hores.

h) Establiments de règim especial: l’horari d’obertura és a partir de les 7.00 hores 
i l’horari màxim de tancament és fins a les 14.00 hores.

i) Establiments públics en els quals s’exerceixen activitats de naturalesa sexual: 
l’horari d’obertura és a partir de les 17.00 hores i l’horari màxim de tancament és 
fins a les 4.00 hores. Aquest horari de tancament es pot perllongar per un període 
d’una hora la nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la 
matinada del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la matinada dels festius.

Article 5
Horari general per a les activitats de restauració

5.1 Per a les activitats de restauració, entre les que s’inclouen el restaurant, el 
bar, el restaurant bar i el saló de banquets, els horaris generals d’obertura i tanca-
ment són els següents:

a) Horari d’obertura: a partir de les 6.00 hores, llevat que la normativa específica 
o l’autorització corresponent estableixi un altre horari.

b) Horari de tancament: fins a les 2.30 hores com a màxim, llevat que la normativa 
específica o l’autorització corresponent estableixi un altre horari.

5.2 Les activitats a què fa referència l’apartat anterior poden perllongar l’horari 
de tancament per un període de trenta minuts la nit del divendres a la matinada 
del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília dels 
festius a la matinada dels festius.
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Article 6
Horari especial per a la nit de Cap d’any

Els espectacles públics, els bars musicals, els restaurants musicals, les sales de 
concert, els cafès teatre, els cafès concert, els bars, els restaurants, els restaurants 
bar i els salons de banquets poden perllongar l’horari de tancament durant la nit de 
Cap d’any en seixanta minuts sobre l’horari màxim de tancament a què fan refe-
rència els articles 3 a 5. Així mateix, en les discoteques, les sales de ball i les sales 
de festes amb espectacles, la prolongació horària pot ser de noranta minuts sobre 
l’horari màxim de tancament que preveu l’article 4.

Article 7
Horaris especials en períodes de vacances i en determinades festivitats

7.1 Les activitats recreatives de bar musical, restaurant musical, sala de con-
cert, cafè teatre, cafè concert, restaurant, bar, restaurant bar i saló de banquets 
poden perllongar l’horari màxim de tancament en trenta minuts sobre l’horari 
general de tancament, i les discoteques, sales de ball i sales de festes amb es-
pectacle en quaranta-cinc minuts sobre l’horari general de tancament, en els 
períodes següents:

a) De dijous a dilluns de Setmana Santa.
b) De dijous a dimarts de Carnestoltes.
c) Del 21 de desembre al 6 de gener, llevat la nit de Cap d’any.
d) De l’1 de juny al 15 de setembre.
e) Amb motiu de les festes locals o patronals de cada municipi. Aquestes am-

pliacions no es podran efectuar en els períodes a què fan referència les lletres a) a 
d), ni la nit de Cap d’any.

f) Amb ocasió d’altres esdeveniments de caràcter firal, certàmens, exposicions, 
revetlles populars o anàlegs, que hagin estat qualificats com d’interès turístic pel 
propi ajuntament o per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, amb el 
límit màxim de sis dies per any natural. Aquestes ampliacions no es podran efectuar 
en els períodes a què fan referència les lletres a) a d), ni la nit de Cap d’any.

7.2 Les ampliacions generals dels horaris a què fa referència l’apartat anterior 
d’aquest article són acumulatives respecte de l’horari general.

Article 8
Horari d’activitats susceptibles de compatibilitat

Si en un mateix establiment o local obert al públic s’exerceixen diversos espec-
tacles públics i activitats recreatives i es declara la seva compatibilitat, de confor-
mitat amb el que preveu l’article 92 del Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives, cadascun d’aquests haurà de finalitzar el seu funcionament, d’acord 
amb l’horari establert en la llicència, autorització o comunicació prèvia, tot tenint 
en compte que s’ha de tancar dues hores de cada vint-i-quatre, per tal de realitzar 
les tasques de neteja i ventilació de l’establiment, atès el contingut de l’article 70 
del Reglament citat.

Article 9
Horari d’activitats extraordinàries

Els espectacles públics i les activitats recreatives que tinguin caràcter extraordinari 
en els termes previstos en el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives 
han de complir els horaris d’inici i de tancament que es concretin en la llicència o 
autorització corresponent.

Article 10
Tancament i desallotjament dels establiments

D’acord amb l’article 71 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreati-
ves, a partir de l’hora límit de tancament no es pot permetre l’accés de cap persona 
usuària o consumidora, no es pot servir cap consumició, ha de deixar de funcionar 
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la música, han de cessar totes les activitats recreatives o d’espectacle públic que 
s’estiguin realitzant i s’ha d’encendre tot l’enllumenat interior.

Així mateix, a partir de l’hora límit de tancament s’ha d’informar el públic que ha 
arribat l’hora de tancament i que disposen d’un màxim de trenta minuts per sortir, si 
l’aforament màxim autoritzat és de fins a 500 persones, o de quaranta-cinc minuts, 
si l’aforament màxim autoritzat és de més de 500 persones. Un cop transcorregut 
aquest període, el personal del titular de l’establiment o de la persona organitzadora 
de l’espectacle públic o activitat recreativa ha de demanar que surti de l’establiment 
el públic que resti a l’interior.

Article 11
Horaris de terrasses i vetlladors

L’horari de les terrasses i dels vetlladors és el mateix de l’espectacle públic o 
activitat recreativa, llevat que s’estableixi en les respectives ordenances municipals 
un horari més restrictiu.

Article 12
Ampliacions excepcionals de l’horari de tancament

12.1 La persona titular de la direcció general competent en matèria d’espectacles 
públics i activitats recreatives pot ampliar l’horari de tancament quan ho requereixi 
la durada de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa, amb la petició prèvia de 
la persona organitzadora o titular de l’establiment o organitzadora de l’espectacle 
o activitat recreativa.

La citada ampliació d’horari requereix l’informe previ vinculant de l’ajuntament 
on s’ubiqui el local afectat, relatiu a la idoneïtat de l’ampliació, el qual s’ha d’emetre 
en un termini màxim de quinze dies, com també l’informe de la direcció general 
competent en matèria de policia del departament competent en matèria de seguretat 
pública.

12.2 Aquesta ampliació s’ha d’acordar mitjançant resolució motivada, en la 
qual s’ha d’establir el període de vigència de l’autorització. La resolució s’ha de 
notificar a la persona interessada en el termini màxim d’un mes des de la corres-
ponent sol·licitud i comunicar a l’ajuntament i als diferents òrgans administratius 
afectats. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució 
corresponent, la petició s’ha d’entendre estimada.

Article 13
Revocació de l’autorització d’ampliació de l’horari

El mal ús de l’autorització d’ampliació de l’horari concedida, les molèsties 
degudament comprovades al veïnatge, la producció de desordres a l’entorn, quan 
desapareguin les circumstàncies que van motivar el seu atorgament o en sobre-
vinguin d’altres, que d’haver existit en el moment de la seva sol·licitud, haguessin 
justificat la seva denegació, podran motivar, amb l’audiència prèvia de les persones 
interessades, la revocació de l’autorització sense dret a indemnització.

Article 14
Reducció de l’horari

14.1 Els alcaldes o les alcaldesses, dins els respectius termes municipals, poden 
establir reduccions dels horaris que preveu aquesta Ordre, per un màxim de dues 
hores.

14.2 Les reduccions a què fa referència l’apartat 1 es poden acordar de ma-
nera excepcional per a locals concrets o per a locals concentrats en determinades 
zones, quan ocasionen molèsties al veïnatge del seu entorn físic, o bé per raons de 
seguretat, degudament acreditades i amb els informes policials corresponents en 
ambdós supòsits.

14.3 Aquestes limitacions s’han d’acordar mitjançant resolució motivada i s’han 
de comunicar a la direcció general competent en matèria d’espectacles públics i 
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activitats recreatives i a la direcció general competent en matèria de policia del 
departament competent en matèria de seguretat pública.

Article 15
Horaris especíics per als establiments de restaurant, bar i restaurant bar

15.1 La persona titular de la direcció general competent en matèria d’espectacles 
públics i activitats recreatives pot autoritzar horaris específics en els establiments 
de restaurant, bar i restaurant bar, situats fora del nucli urbà de les poblacions i 
també els situats a les carreteres, aeroports, estacions de ferrocarril o en altres llocs 
anàlegs destinats al servei de les persones viatgeres, així com els destinats al servei 
de les persones treballadores amb horaris nocturns o de matinada, amb la petició 
prèvia de la persona titular de l’establiment.

La citada autorització requereix l’informe previ vinculant de l’ajuntament on 
s’ubiqui el local afectat, relatiu a la idoneïtat de l’ampliació, el qual s’ha d’emetre 
en un termini màxim de quinze dies, com també l’informe de la direcció general 
competent en matèria de policia del departament competent en matèria de seguretat 
pública.

15.2 Aquesta ampliació s’ha de fer mitjançant resolució motivada, en la qual 
s’ha d’establir el període de vigència de l’autorització. La resolució s’ha de notifi-
car a la persona interessada en el termini màxim d’un mes des de la corresponent 
sol·licitud i comunicar a l’ajuntament i als diferents òrgans administratius afectats. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució corres-
ponent, la petició s’ha d’entendre estimada.

Article 16
Rètols horaris

16.1 Els establiments, recintes i instal·lacions compresos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Ordre han de col·locar en els seus accessos, visible des de l’exterior, una 
placa o rètol identificatiu en què s’indiqui l’horari d’obertura i tancament del local, 
d’acord amb el que estableix l’article 72 i l’annex IV del Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives.

16.2 En la placa o rètol s’han de fer constar, si s’escau, les modificacions que 
per ampliació o reducció s’hagin establert respecte de l’horari de funcionament de 
l’espectacle públic o activitat recreativa.

Article 17
Altres espectacles públics i activitats recreatives

Els espectacles públics i les activitats recreatives no compresos en aquesta Ordre 
es regeixen per la seva normativa específica.

Article 18
Règim sancionador

L’incompliment del que estableix aquesta Ordre s’ha de sancionar, d’acord 
amb el que preveu la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives, i el seu Reglament de desen-
volupament.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resta derogada l’Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els 
horaris màxims de determinats establiments públics destinats a espectacles públics 
i/o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de 
l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.
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DISPOSICIONS FINALS

Primera
A l’entrada en vigor d’aquesta Ordre queden sense efecte les disposicions tran-

sitòries novena i desena del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Segona
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de desembre de 2011

FELIP PUIG I GODES

Conseller d’Interior

(11.350.025)


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	DECRET LLEI
	4/2011, de 20 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària.
	DEPARTAMENT 
	de governació
	I RELACIONS INSTITUCIONALS
	ACORD
	GOV/159/2011, de 20 de desembre, de nomenament del senyor Jordi Palou-Loverdos com a director del Memorial Democràtic.
	 RESOLUCIÓ
	GRI/2920/2011, d’11 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Linyola i de Bellvís.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
	DECRET
	419/2011, de 20 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 mentre no siguin vigents els del 2012.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/2922/2011, de 12 de desembre, per la qual es dóna publicitat a actuacions cofinançades pel Fons europeu de desenvolupament regional (PO FEDER 2007-2013 Catalunya).
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR
	ORDRE
	INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públ
	ics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament.
	RESOLUCIÓ
	INT/2927/2011, de 15 de desembre, per la qual s’estableixen les restriccions a la circulació durant l’any 2012.
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	RESOLUCIÓ
	TES/2926/2011, de 6 d’octubre, de decisió prèvia d’avaluació ambiental del Pla parcial urbanístic del sector Nou de Mas Tomasí al terme municipal de Pals (exp. OTAAGI20110145).
	RESOLUCIÓ
	TES/2928/2011, de 17 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte “Millora general. Variant de Bellcaire d’Urgell. Carretera C-53 del PK 135 +100 al 137 + 700. Tram: Bellcaire d’Urgell”, al terme municipal d
	e Bellcaire d’Urgell.
	RESOLUCIÓ
	TES/2929/2011, de 15 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte de nova cua de maniobres per darrere de l’estació de plaça Catalunya dels FGC, al terme municipal de Barcelona.
	EDICTE
	de 2 de desembre de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Just Desvern.
	EDICTE
	de 7 de desembre de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referents al municipi de Monistrol de Montserrat.
	EDICTE
	de 9 de desembre de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referents al municipi de Casserres.
	EDICTE
	de 9 de desembre de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Badalona.
	EDICTE
	de 15 desembre de 2011, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat referent al municipi de Santa Margarida de Montbui.
	EDICTE
	de 15 desembre de 2011, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat referent al municipi de Santpedor.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA
	ACORD
	GOV/157/2011, de 20 de desembre, pel qual es modifica la declaració de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, a favor de les Masies de Sant Miquel, a Banyeres del Penedès.
	ACORD
	GOV/158/2011, de 20 de desembre, de nomenament del senyor Josep Serra i Villalba com a director del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
	 RESOLUCIÓ
	CLT/2925/2011, de 2 de novembre, per la qual s’incoa expedient de delimitació de l’entorn de protecció de l’església de Santa Maria, a Cornudella de Montsant.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	RESOLUCIÓ
	AAM/2930/2011, de 23 de novembre, de convocatòria ordinària d’exàmens pràctics per a l’obtenció de títols nauticoesportius per a l’any 2012.
	RESOLUCIÓ
	AAM/2931/2011, de 24 de novembre, de convocatòria ordinària d’exàmens teòrics per a l’obtenció de títols nauticoesportius per a l’any 2012.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	DECRET
	420/2011, de 20 de desembre, de creació de la Taula del Turisme de Catalunya.
	 ORDRE
	EMO/357/2011, de 15 de desembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presta el personal de l’empresa Educare XXI, SL, a les llars municipals d’infants el Cercolet i la Moixiganga, de Sitges.
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, sobre acords de la Comissió de Preus de Catalunya.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	DECRET
	416/2011, de 20 de desembre, de cessament del senyor Salvador Sedó i Alabart com a director general de Relacions Exteriors.
	DECRET
	417/2011, de 20 de desembre, pel qual es nomena el senyor Francesc de Paula Gambús i Millet director general de Relacions Exteriors.
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	RESOLUCIÓ
	ENS/2921/2011, de 9 de desembre, per la qual es modifica la Resolució ENS/1838/2011, de 21 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han superat les proves del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent co
	nvocades mitjançant la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/2923/2011, de 30 de novembre, per la qual es fa pública la composició nominal de diversos tribunals corresponents a la convocatòria per a la provisió de llocs vacants de facultatiu/va especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitar
	i Germans Trias i Pujol de Badalona de l’Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-HGTiP-01/10).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 15 de desembre de 2011, per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de places de personal laboral, en règim de contracte laboral indefinit.
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 14 de desembre de 2011, per la qual es fa públic el nomenament com a catedràtic del senyor Juan Antonio Duro Moreno.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte (PC. TF-02676.6).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte (PC. TF-02676.5)
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte (PC. TF-02676.4).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte (PC. TF-02676.9).
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització amb avaluació d’impacte ambiental del projecte d’una activitat d’extracció d’àrids al terme municipal de les Masies de Voltregà (exp. BA20080057).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la revisió periòdica de l’autorització ambiental del projecte d’una activitat d’explotació porcina i bovina al terme municipal de Cardedeu (exp. BA20110100).
	PORTS DE LA GENERALITAT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis al port de Vilanova i la Geltrú (exp. 2012S6).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer de Carme - Capellades (ref. CC2011000149).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients sancionadors.
	ANUNCI
	de licitació per a la contractació d’un servei.
	ANUNCI
	de licitació per a la contractació d’un servei.
	DEPARTAMENT
	DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
	EDICTE
	de 14 desembre de 2011, de notificació de la resolució relativa a un expedient de responsabilitat patrimonial.
	INSTITUT CATALÀ
	D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització de diversos contractes.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la línia aèria i subterrània d’evacuació de 25 kV de la central de biomassa de Massanes a la subestació Sils, als termes municipals de Massanes, Riudarenes i Sils (exp. 14083/2011-AT).
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	EDICTE
	de 13 de desembre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	ANUNCI
	pel qual es fa publica una resolució sancionadora (exp. 08A001/350/2009).
	ANUNCI
	pel qual es fa publica una resolució sancionadora (exp. 08A001/514/2009).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	ANUNCI
	de 7 de desembre de 2011, pel qual es fa pública la formalització del contracte núm. 18/2011 de servei d’auxiliars de control.
	DIVERSOS
	CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
	CONSORCI TELEDIGITAL MARESME NORD
	INSTITUT EUROPEU DE LA MEDITERRÀNIA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ARENYS DE MAR
	BARCELONA
	BELLVER DE CERDANYA
	BORDILS
	CANET DE MAR
	CANYELLES
	CASERES
	CASTELLBISBAL
	CORNELLÀ DE LLOBREGAT
	CRESPIÀ
	FIGUERES
	LA GARRIGA
	MASQUEFA
	MATADEPERA
	MONT-RAL
	NAVÀS
	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
	PALS
	EL PERELLÓ
	ROSES
	RUBÍ
	SABADELL
	SANT CARLES DE LA RÀPITA
	SANT CUGAT DEL VALLÈS
	SANT JAUME DE FRONTANYÀ
	TORROELLA DE MONTGRÍ
	VACARISSES
	EL VENDRELL
	CONSELLS
	COMARCALS
	BAIX PENEDÈS
	DIPUTACIONS
	BARCELONA.
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 747/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Blanes, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 38/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Granollers, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 2261/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Sant Feliu de Guíxols, sobre actuacions de judici de procediment ordinari (exp. 138/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Figueres, sobre actuacions de judici verbal (exp. 834/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Figueres, sobre actuacions de judici verbal (exp. 849/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 18 de Barcelona, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 472/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Santa Coloma de Gramenet, sobre actuacions de procediment de divorci contenciós (exp. 92/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Granollers, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1457/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Terrassa, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 606/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Terrassa, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1522/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 43 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 702/2011).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 43 de Barcelona, sobre procediment de judici verbal (exp. 321/2011).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 44 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 494/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 20 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 995/2011).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 27 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 1119/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Granollers, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 203/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Figueres, sobre actuacions de judici de guarda i custòdia (exp. 507/2010).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 2 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 544/2010).

		2011-12-21T15:07:25+0100
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




