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Disposicions

ORDRE

AAR/442/2009, de 5 de setembre, per la qual s’aprova el Reglament de la Denomi-
nació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre.

El Reglament CE 510/2006, del Consell, de 20 de març, sobre la protecció de les 
indicacions geogràfiques protegides i les denominacions d’origen dels productes 
agrícoles i alimentaris, estableix la normativa aplicable a la protecció de les deno-
minacions d’origen i a les indicacions geogràfiques protegides.

L’article 128.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, assenyala que correspon a 
la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre denominacions d’origen 
i altres mencions de qualitat, que inclou el règim jurídic de creació i funcionament. 
L’apartat 2 d’aquest article assenyala que correspon igualment a la Generalitat de 
Catalunya l’aprovació de les seves normes reguladores.

D’altra banda, l’article 116.1.b) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga 
competències exclusives a la Generalitat de Catalunya en matèria de qualitat dels 
productes agroalimentaris.

En aquest àmbit, la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, és 
la norma reguladora del sector agroalimentari de qualitat a Catalunya. Aquesta 
norma ha estat desplegada pel Decret 285/2006, de 4 de juliol.

La Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre va ser creada, 
com a denominació de qualitat Arròs del Delta de l’Ebre, per l’Ordre de 10 de juny 
de 1985 (DOGC núm. 564, de 19.7.1985), i es va reglamentar per l’Ordre de 4 de 
setembre de 1985 (DOGC núm. 608, de 4.11.1985). Aquesta Ordre va ser dero-
gada per l’Ordre de 29 de maig de 1989, per la qual es va modificar el Reglament 
de la denominació de qualitat (DOGC núm. 1156, de 16.6.1989). Posteriorment, 
l’Ordre de 22 de maig de 1991 (DOGC núm. 1156, de 1006.1991) va modificar 
el Reglament i va canviar la figura de protecció de Denominació de Qualitat 
a Denominació Específica. Per tal d’adaptar-les a la normativa comunitària, 
l’Ordre de 25 de gener de 1994 del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
(BOE núm. 23, de 27.1.1994) va equiparar les denominacions específiques a les 
indicacions geogràfiques protegides. L’Ordre de 26 juny de 2003 (DOGC núm. 
3918, de 4.7.2003) va modificar la figura de protecció comunitària de la Indicació 
Geogràfica Protegida per la de Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta 
de l’Ebre i en va modificar el seu Reglament. Aquesta Denominació d’Origen 
Protegida ha impulsat els arrossos produïts en aquesta zona, a la vegada que ha 
servit a la millora del desenvolupament d’unes comarques on la importància del 
sector arrossaire és significatiu.

La Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre va ser inscrita en 
el Registre comunitari de denominacions d’origen protegides i indicacions geogrà-
fiques protegides, per mitjà del DOUE núm. L 283, de 28.10.2008.

De conformitat amb la disposició transitòria 1 del Decret 285/2006, de 4 de 
juliol, el Consell Regulador de la denominació d’origen protegida ha adaptat el seu 
Reglament a la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i al Decret 
285/2006, de 4 de juliol, i l’ha tramès al Departament d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural en data 5 de setembre de 2008 perquè l’aprovi.

Aquesta Ordre conté un annex 1 dedicat al Reglament de la Denominació d’Origen 
Protegida on s’especifiquen els requisits de producció, elaboració i envasament del 
producte protegit que s’hi empara, les característiques del producte, els registres 
obligatoris que ha de tenir el Consell Regulador, els drets i les obligacions de les 
persones inscrites, el funcionament i l’organització del Consell Regulador, i el 
sistema de finançament.
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Aquesta Ordre també conté un annex 2 on hi consten els municipis correspo-
nents a la zona de producció, elaboració i envasament de la Denominació d’Origen 
Protegida Arròs del Delta de l’Ebre.

A proposta de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroa-
limentàries;

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

ORDENO:

Article 1
S’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta 

de l’Ebre, el text del qual figura a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2
S’aprova la llista de municipis corresponent a la zona de producció, elaboració i 

envasament de la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre que 
figura a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen les disposicions següents:

Ordre de 29 de maig de 1989, per la qual es modifica el Reglament de la Deno-
minació de Qualitat Arròs del Delta de l’Ebre i el seu Consell (DOGC núm. 1156, 
de 16.6.1989).

Ordre de 22 de maig de 1991, per la qual es modifica l’Ordre de 29 de maig de 
1989, per la qual es modifica el Reglament de la Denominació de Qualitat Arròs 
del Delta de l’Ebre i el seu Consell (DOGC núm. 1453, de 10.6.1991).

Ordre ARP/299/2003, de 26 de juny, per la qual es modifica la figura de protecció 
comunitària de la Indicació Geogràfica Protegida Arròs del Delta de l’Ebre per la 
Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre i es modifica el seu 
Reglament, amb el caràcter transitori que estableix el Reglament (CEE) 2081/92.

Barcelona, 5 de setembre de 2009

JOAQUIM LLENA I CORTINA

Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

ANNEX 1
Reglament de la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre.

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Producte protegit

Queda protegit amb la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre 
el producte que compleixi les característiques que defineix aquest Reglament i que 
compleixi en la producció, l’elaboració, la designació i la comercialització tots els 
requisits que exigeixen el plec de condicions i la resta de la legislació vigent.

Aquest plec de condicions es pot consultar a la pàgina web del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
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Article 2
Extensió de la protecció de la Denominació d’Origen Protegida

2.1 La protecció atorgada s’estén al nom de la Denominació d’Origen Protegida 
en català Arròs del Delta de l’Ebre i en castellà Arroz del Delta del Ebro.

2.2 L’extensió i el règim jurídic de la protecció són els que assenyala l’article 6 
de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

Article 3
Manual de gestió de qualitat

3.1 El Consell Regulador ha de disposar d’un manual de gestió de qualitat, on 
es recolliran les actuacions i els procediments que realitza el Consell Regulador 
en matèria de certificació i control de la manera que determinen els article 20 i 21 
d’aquest Reglament.

3.2 El manual de gestió de qualitat l’haurà d’aprovar el Consell Regulador i 
s’haurà de presentar a la direcció general competent en matèria de qualitat agroa-
limentària per homologar-lo.

3.3 El manual de gestió de qualitat no tindrà validesa mentre no hagi obtingut 
aquesta homologació.

3.4 Qualsevol modificació del manual de gestió de qualitat aprovat pel Consell 
Regulador s’haurà de presentar davant de la direcció general competent en matèria 
de qualitat agroalimentària per homologar-la.

CAPÍTOL 2
Producció

Article 4
Zona de producció

La zona de producció d’arròs emparat per la Denominació d’Origen Protegida 
Arròs del Delta de l’Ebre correspon a l’àmbit del Delta de l’Ebre que forma part de 
les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Està constituïda per les parcel·les d’arròs 
inscrites en el Registre de persones productores del Consell Regulador situades als 
termes municipals descrits a l’annex 2 d’aquesta disposició que el Consell Regu-
lador consideri aptes per a la producció d’arròs, de les varietats descrites a l’article 
5, tal i com indica l’article 6 d’aquest Reglament i segons els criteris que constin al 
manual de gestió de qualitat.

Article 5
Varietats admeses

5.1 L’arròs amb la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre 
s’elabora amb arròs de l’espècie Oryza sativa L que pertanyi a persones inscrites 
en el Registre de persones productores, de les varietats bahia, tebre, sénia, fonsa, 
bomba i montsianell.

5.2 Les varietats a què fa referència l’apartat anterior són les descrites a l’apartat 
B del plec de condicions.

5.3 El Consell Regulador podrà proposar a la direcció general competent en 
matèria de qualitat agroalimentària l’autorització de noves varietats que amb els 
assaigs i experiències previs es comprovi que produeixen arròs, que puguin ser as-
similades a l’arròs tradicional de la zona d’acord amb el procediment que estableix 
el Decret 285/2006, de 4 de juliol.

Article 6
Condicions de cultiu i de recol·lecció

6.1 Les condicions de cultiu i de recol·lecció seran les adequades per obtenir 
arròs de la millor qualitat, amb el manteniment de les característiques tradicionals 
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de l’arròs de la zona de producció, que descriuen l’apartat E del plec de condicions 
i el manual de gestió de qualitat.

6.2 L’arròs amb destinació a ser protegit amb la Denominació d’Origen Protegida 
Arròs del Delta de l’Ebre haurà d’estar netament separat, el que procedeix de parcel-
les no inscrites del que procedeix de terrenys ocupats per plantacions inscrites, i 
aquesta mateixa distinció també s’haurà de donar en les seves edificacions. Aquesta 
circumstància es farà constar en el moment de la seva inscripció i se sotmetrà a les 
normes específiques del manual de gestió de qualitat.

CAPÍTOL 3
Elaboració, envasament i presentació de l’arròs

Article 7
Zona d’elaboració

La zona d’elaboració de l’arròs emparat per la Denominació d’Origen Protegida 
Arròs del Delta de l’Ebre està integrada pels termes municipals que formen la 
zona de producció, sense sobrepassar el recorregut de la carretera N-340, excepte 
el municipi d’Amposta, on aquest límit podrà ser l’autopista AP-7.

Article 8
Instal·lacions d’elaboració i envasament

8.1 Els locals inscrits en el Registre de persones elaboradores o envasadores 
a què fa referència l’article 14 d’aquest Reglament han de complir els requisits de 
caràcter tècnic i sanitari que estableixi la legislació vigent.

8.2 Formulada la petició d’inscripció en el Registre, els locals els haurà d’ins-
peccionar el personal tècnic que el Consell Regulador designi, amb la finalitat de 
comprovar-ne les característiques i si compleixen o no les condicions tècniques 
mínimes requerides per a la correcta elaboració i/o envasament de l’arròs amb 
Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre.

8.3 A les instal·lacions inscrites en el Registre de persones elaboradores o en-
vasadores es permetrà la manipulació, l’emmagatzematge i l’envasament d’arròs 
procedent de plantacions no incloses a la Denominació d’Origen Protegida Arròs 
del Delta de l’Ebre, sempre que estigui netament separat de l’arròs emparat per la 
Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre, es faci constar expres-
sament en el moment de la seva inscripció, i se sotmetin a les normes específiques 
del manual de gestió de qualitat per controlar aquest producte i garantir, en tot 
cas, l’origen i la qualitat de l’arròs protegit per la Denominació d’Origen Protegida 
Arròs del Delta de l’Ebre.

8.4 El Consell Regulador establirà, en el manual de gestió de qualitat, el siste-
ma de control i registre de lliurament d’arròs a les persones inscrites en el registre 
corresponent, d’acord amb l’article 13.1.i) del Decret 285/2006, de 4 de juliol.

Article 9
Mètodes d’elaboració i envasament

Les tècniques emprades en l’elaboració i envasament de l’arròs seran les adequa-
des per obtenir productes de la màxima qualitat. S’utilitzaran els mètodes de cultiu 
de la zona de producció descrits a l’apartat E del plec de condicions i al manual de 
gestió de qualitat, i d’acord amb la normativa sectorial aplicable vigent.

Article 10
Presentació i envasos

La presentació es realitzarà de manera que permeti que el producte tingui un 
transport i manipulació que assegurin la seva arribada al lloc de destinació en con-
dicions satisfactòries. Els diferents tipus d’envasos i la seva capacitat es descriuen 
al manual del sistema de gestió de la qualitat.
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Article 11
Característiques

11.1 L’arròs protegit per la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta 
de l’Ebre serà de la categoria extra, presentarà les característiques pròpies de les 
varietats autoritzades i complirà les toleràncies i exigències que estableix la legis-
lació vigent.

En el moment de fer-ne l’expedició, el contingut d’humitat de l’arròs emparat no 
podrà superar el 15%.

11.2 L’arròs que no compleixi les característiques esmentades a l’apartat 
anterior, al plec de condicions i al manual de gestió de la qualitat no podrà ser 
emparat ni comercialitzat sota la Denominació d’Origen Protegida Arròs del 
Delta de l’Ebre.

CAPÍTOL 4
Registres i inscripcions

Article 12
Registres

12.1 El Consell Regulador portarà els registres següents:
a) Registre de persones productores.
b) Registre de persones elaboradores o envasadores.
12.2 Les sol·licituds d’inscripció en els registres s’adreçaran a la Comissió Rec-

tora del Consell Regulador i s’acompanyaran dels models d’impresos normalitzats 
que s’estableixen al manual de gestió de qualitat, amb la informació següent:

a) Sol·licitud d’inscripció en el Registre de persones productores:
a.1) Identificació de les dades de les persones titulars de l’explotació.
a.2) Identificació de les parcel·les per les quals se sol·licita la inscripció.
b) Sol·licitud d’inscripció en el Registre de persones elaboradores o envasado-

res:
b.1) Identificació de la persona titular i l’empresa.
b.2) Identificació de les instal·lacions.
12.3 Després de verificar totes les dades presentades, el Consell Regulador 

comunicarà, si escau, a la persona interessada, les deficiències detectades. Aquesta 
disposarà d’un termini de trenta dies hàbils per aportar la documentació requerida 
o esmenar-la. Un cop transcorregut aquest termini sense aportar la documentació 
requerida, el Consell Regulador podrà ordenar l’arxivament de la sol·licitud respec-
tant la proporcionalitat i importància de la documentació requerida.

Si presentada la documentació no es produeix una resolució expressa del Consell 
Regulador en un termini de dos mesos, es considerarà estimada la sol·licitud. Aquest 
termini s’inicia des de la darrera documentació presentada.

12.4 El Consell Regulador denegarà les inscripcions que no s’ajustin als pre-
ceptes del Reglament o als acords adoptats pel Consell Regulador sobre condicions 
complementàries de caràcter tècnic que hauran de complir les plantacions i les 
instal·lacions de les persones elaboradores o envasadores.

Contra l’acord de denegació d’inscripció es podrà interposar recurs d’alçada davant 
el director o directora general competent en matèria de qualitat alimentària.

12.5 La inscripció en aquests registres no eximeix les persones interessades de 
l’obligació d’inscriure’s als registres que amb caràcter general estiguin establerts 
a la normativa vigent.

Article 13
Registre de persones productores

13.1 En el Registre de persones productores s’hi inscriuran totes les persones 
titulars de les parcel·les situades a la zona de producció que estableix l’annex 2 d’aquest 
Reglament, plantades amb les varietats que preveu l’article 5 d’aquest Reglament, la 
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producció de les quals la pugui emparar la Denominació d’Origen Protegida Arròs 
del Delta de l’Ebre i així ho hagin sol·licitat al Consell Regulador.

13.2 A la inscripció hi figuraran el nom i NIF de la persona titular de les 
parcel·les, el sexe, el terme municipal en què està situada la parcel·la, la superfície 
de producció, les dades del polígon i de les parcel·les, el recinte i les varietats, i la 
resta de dades que calguin per fer-ne la classificació i localització d’acord amb el 
manual del sistema de gestió de la qualitat. És obligació de les persones titulars 
de l’explotació inscriure totes les parcel·les de les quals són titulars la producció 
de les quals pugui ser emparada per Denominació d’Origen Protegida Arròs del 
Delta de l’Ebre.

13.3 La verificació de les parcel·les a efectes d’inscriure-les en el Registre de 
persones productores la realitzarà el Consell Regulador d’acord amb les dades que 
figurin al sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles de Catalunya 
(SIGPAC) i a la declaració única agrària (DUN), d’acord amb la normativa que els 
regula i d’acord amb els criteris que estableix el manual de gestió de qualitat.

13.4 El Consell Regulador haurà de facilitar les dades dels inscrits i inscrites 
al Registre de persones productores per tal que figurin en el Registre de distintius 
d’origen i qualitat agroalimentària de Catalunya, secció primera, d’acord amb els 
articles 76.2 i 79 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, i de conformitat amb la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

13.5 Quan es produeixi una baixa voluntària en el Registre, hauran de trans-
córrer tres anys abans que la persona sol·licitant pugui tornar a inscriure-s’hi, llevat 
de canvi de titularitat de les persones titulars de les parcel·les.

13.6 Es produirà la baixa en el Registre de persones productores per inactivitat 
o abandonament de les parcel·les de les quals sigui titular la persona inscrita durant 
tres anys consecutius.

13.7 Per tal de poder exercir un control de la procedència de l’arròs, el Consell 
Regulador podrà facilitar a les persones físiques o jurídiques inscrites en el Registre 
de persones productores un document normalitzat que acrediti la superfície de les 
parcel·les inscrites, amb detall de la producció màxima per a cada campanya.

Article 14
Registre de persones elaboradores o envasadores

14.1 En el Registre de persones elaboradores o envasadores s’hi podran ins-
criure tots els situats a la zona de producció que així ho sol·licitin i que el Consell 
Regulador comprovi que són aptes per condicionar, envasar i/o emmagatzemar 
arròs que poden optar a ser protegits per la Denominació d’Origen Protegida Arròs 
del Delta de l’Ebre.

14.2 A la inscripció hi figuraran el nom de la persona física o jurídica, el seu 
representant, el domicili, el municipi i la zona d’emplaçament, les característiques, 
el nombre i la capacitat de tots i cadascun dels dipòsits i la capacitat de la maqui-
nària, els sistemes d’elaboració i envasament, els magatzems i totes les dades que 
calguin per a la seva identificació i catalogació d’acord amb el manual de gestió 
de qualitat.

S’adjuntarà un plànol a escala convenient on quedin reflectits tots els detalls de 
construcció i instal·lació. En cas que l’empresa elaboradora no sigui propietària 
dels locals, es farà constar aquesta circumstància i s’indicarà el nom de la persona 
propietària.

14.3 El Consell Regulador haurà de facilitar les dades dels inscrits i inscrites 
al Registre de persones elaboradores o envasadores per tal que figurin en el Regis-
tre de distintius d’origen i qualitat agroalimentària de Catalunya, secció primera, 
d’acord amb els articles 76.2 i 79 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, i de confor-
mitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal.

14.4 Es produirà la baixa de qualsevol inscrit i inscrita en el Registre de persones 
elaboradores o envasadores per inactivitat durant tres anys consecutius.
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Article 15
Vigència de les inscripcions

15.1 Per a la vigència de les inscripcions als registres corresponents serà 
indispensable complir en tot moment els requisits que imposa aquest capítol, i 
s’haurà de comunicar al Consell Regulador qualsevol variació que afecti les dades 
subministrades en la inscripció, quan es produeixi.

15.2 El Consell Regulador, o si escau l’administració competent, podrà efectuar 
inspeccions periòdiques per comprovar l’efectivitat de tot el que disposa l’article 
anterior.

15.3 El Consell Regulador, o si escau l’administració competent, podrà en 
qualsevol moment sol·licitar la tramesa d’informació de les persones físiques o 
jurídiques inscrites als seus registres als efectes de comprovar la vigència i la ve-
racitat de les dades que hi figuren.

15.4 Totes les inscripcions als diferents registres les renovarà d’ofici el Consell 
Regulador en un termini màxim de dos mesos, a partir de la modificació de les 
dades que hagi sol·licitat la persona interessada.

15.5 Qualsevol persona inscrita en el Registre de persones elaboradores o enva-
sadores que vulgui modificar o instal·lar una nova planta destinada a arròs emparat 
per la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre ho comunicarà 
al Consell Regulador abans d’iniciar la modificació o instal·lació als efectes de 
l’autorització corresponent.

Article 16
Cessament de l’activitat de la persona operadora

En cas d’abandonar la producció, l’elaboració, l’envasament o la comercialització 
del producte emparat, les persones operadores hauran de comunicar-ho al Consell 
Regulador per escrit, deixar d’utilitzar la Denominació d’Origen Protegida Arròs 
del Delta de l’Ebre i retornar al Consell Regulador totes les etiquetes i els documents 
de la Denominació que no s’hagin utilitzat, amb una anticipació mínima de tres 
mesos i en tot cas immediatament abans del cessament efectiu.

CAPÍTOL 5
Declaració de produccions, logotip, etiquetatge

Article 17
Declaració de produccions

17.1 Per tal de controlar la producció, l’elaboració, l’envasament i l’expedició, 
així com els volums d’existències, si escau, i tot el que calgui per acreditar l’ori-
gen i la qualitat de l’arròs emparat, les persones físiques o jurídiques titulars de 
plantacions o instal·lacions estaran obligades a presentar al Consell Regulador les 
declaracions següents:

a) Les persones titulars de les plantacions inscrites presentaran, finalitzada la 
collita i en tot cas abans del 31 de desembre de cada any, una declaració de la collita 
obtinguda i la seva destinació.

Les cooperatives i les associacions de persones productores podran tramitar, en 
nom de les seves persones associades, les esmentades declaracions.

b) Les empreses inscrites en el Registre de persones elaboradores o envasadores 
presentaran, amb la freqüència establerta per la Comissió Rectora i en tot cas abans 
del 31 de desembre de cada any, la declaració d’entrades i sortides, i la declaració 
d’existències d’arròs sense envasar i envasat.

17.2 Les dades esmentades en aquest article només es podran facilitar i es po-
dran publicar genèricament a efectes estadístics, sense cap referència de caràcter 
individual.

17.3 Totes les persones operadores inscrites emplenaran, a més, els formu-
laris que amb caràcter particular estableixi el Consell Regulador, o bé els que 
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amb caràcter general pugui establir el Departament d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural sobre producció, transformació, existències en magatzems, i co-
mercialització.

Article 18
Logotip

El Consell Regulador adoptarà i registrarà un emblema o logotip com a símbol 
de la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre.

Article 19
Etiquetatge dels productes emparats per la Denominació d’Origen Protegida 
Arròs del Delta de l’Ebre

19.1 Tots els envasos d’arròs protegit per la Denominació d’Origen Pro-
tegida Arròs del Delta de l’Ebre per al consum aniran proveïts d’etiquetes 
numerades o contraetiquetes numerades autoritzades pel Consell Regulador, 
i d’acord amb les mencions que preveu l’article 31 del Decret 285/2006, de 
4 de juliol.

19.2 El Consell Regulador denegarà l’aprovació de les etiquetes que per qual-
sevol causa puguin significar una confusió per a la persona destinatària final. 
També podrà revocar la utilització d’una etiqueta concedida anteriorment quan 
hagin variat les circumstàncies de la firma propietària, mitjançant audiència prèvia 
de la firma interessada.

CAPÍTOL 6
Control i certiicació

Article 20
Control i certiicació dels arrossos emparats

El control i la certificació de l’arròs emparat per la Denominació d’Origen 
Protegida Arròs del Delta de l’Ebre l’efectuarà una entitat externa de certificació, 
d’acord amb el que disposen el capítol 5 del títol 1 i capítol 2 del títol 4 del Decret 
285/2006, de 4 de juliol.

Article 21
Control de les persones operadores

Totes les persones físiques o jurídiques titulars de béns inscrits en els registres de 
la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre i les seves plantacions, 
cultius, instal·lacions i productes estaran sotmeses al control i certificació realitzat 
per l’entitat externa de certificació contractada pel Consell Regulador, per tal de 
verificar que el producte que empara la Denominació d’Origen Protegida Arròs del 
Delta de l’Ebre compleix els requisits d’aquest Reglament, el plec de condicions i el 
manual de gestió de qualitat, i sens perjudici de les competències del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

CAPÍTOL 7
Consell regulador

Article 22
Naturalesa i règim jurídic

El Consell Regulador es regeix pel que determinen els articles 8 i següents del 
capítol II del títol I de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, 
i el capítol 2 del títol 1 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, que la desplega, i per 
aquest Reglament.
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Article 23
Àmbit de competència

L’àmbit de competència del Consell Regulador pel que fa a zones de producció, 
productes i persones o entitats és el següent:

a) Pel que fa a l’àmbit territorial, les respectives zones de producció i elaboració, 
que assenyala l’annex 2 d’aquesta disposició.

b) Pel que fa als productes, els protegits per la Denominació d’Origen Protegida 
Arròs del Delta de l’Ebre.

c) Pel que fa a les persones físiques o jurídiques, les inscrites en els registres 
del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de 
l’Ebre.

Article 24
Òrgans de govern

24.1 Els òrgans que integren el Consell Regulador són la Comissió Rectora i 
la Presidència.

24.2 La Comissió Rectora està constituïda per dotze vocals, dels quals un serà 
el president o presidenta i un altre el vicepresident o vicepresidenta del Consell Re-
gulador. Aquestes persones vocals, amb veu i vot, seran elegits per sufragi universal 
lliure, directe i secret d’entre les persones inscrites en els registres corresponents 
i es distribuiran de manera paritària, sis per cada cens dels que preveu l’article 27 
d’aquest Reglament, entre persones productores i persones elaboradores o envasa-
dores d’acord amb els registres de la Denominació d’Origen Protegida Arròs del 
Delta de l’Ebre.

24.3 A les reunions de la Comissió Rectora hi assistiran dues persones vocals 
tècniques, designades pel conseller o consellera d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural o la persona en la qual delegui, amb veu i sense vot. Per tal d’introduir la 
paritat de gènere, amb aquesta designació s’afavorirà la presència del sexe menys 
representat en la composició d’aquesta Comissió.

24.4 La Comissió Rectora es reunirà com a mínim una vegada al semestre 
amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari sempre que el seu president o 
presidenta ho consideri oportú.

24.5 El president o presidenta del Consell Regulador, que ho serà a la vegada de 
la Comissió Rectora, serà elegit entre les persones vocals amb dret a vot en primera 
votació per majoria absoluta i per majoria simple en segona votació.

24.6 El vicepresident o vicepresidenta del Consell Regulador, que ho serà a 
la vegada de la Comissió Rectora, serà elegit/elegida d’entre els/les vocals amb 
dret a vot en primera votació per majoria absoluta i per majoria simple en segona 
votació.

24.7 La funció de representar la Comissió Rectora per part del president o 
presidenta es delegarà en el vicepresident, per a supòsits de malaltia o absència del 
president o presidenta.

24.8 Per a cada un dels càrrecs de vocals de la Comissió Rectora es nomenarà 
una persona suplent que pertanyi al mateix cens i candidatura que la persona vocal 
a la qual ha de suplir, elegida de la mateixa manera que la persona titular.

24.9 Els càrrecs de vocals seran renovats cada quatre anys i podran ser reele-
gits.

24.10 En cas de cessament d’un vocal per qualsevol causa entrarà a formar part 
de la Comissió Rectora la persona suplent elegida.

24.11 El termini per a la presa de possessió del càrrec de vocal serà com a 
màxim de set dies comptat des de la data de la seva designació.

24.12 Els vocals titulars hauran de representar les persones inscrites, com a 
persones físiques, o en representació de les persones jurídiques. El vocal elegit en 
qualitat de representant d’una persona jurídica cessarà en el seu càrrec en cessar·ne 
com a representant, i serà substituït pel nou representant designat per la persona 
jurídica.
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24.13 En el supòsit de cessament, renúncia o suspensió de tots els membres 
de la Comissió Rectora o d’un nombre de vocals que n’impedeixi la constitució 
o reunió per manca de quòrum, es nomenarà una comissió gestora, formada per 
tres membres, nomenada pel conseller o consellera d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural de la manera que determina l’article 17 del Decret 285/2006, de 4 de 
juliol, la qual tindrà les mateixes funcions que la Comissió Rectora mentre en duri 
el nomenament. La comissió gestora nomenada ha de convocar noves eleccions en 
el termini màxim de seixanta dies.

24.14 Una mateixa persona, física o jurídica, inscrita en diversos registres del 
Consell Regulador no podrà tenir representació doble en el Consell, una en el sector 
productor i una altra en el sector elaborador.

Article 25
Notiicació de composició dels òrgans de govern

El Consell Regulador ha de comunicar al director o directora general competent 
en matèria de qualitat agroalimentària la composició dels seus òrgans de govern 
respectius, les modificacions posteriors que s’hi puguin produir, el nomenament 
del secretari o secretària i, si escau, el seu cessament, en un termini de cinc dies 
hàbils a partir de la presa de possessió dels seus òrgans de govern.

CAPÍTOL 8
Règim electoral

Article 26
Procediment electoral

26.1 El procediment electoral és el que estableixen l’article 8 de la Llei 14/2003, 
de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i el capítol 4 del títol 1 del Decret 
285/2006, de 4 de juliol, i aquest Reglament, i supletòriament per la normativa 
electoral general.

26.2 Si el nombre de persones inscrites totals no supera les tres-centes, el 
procediment electoral de representació serà el que regula l’article 29 d’aquest 
Reglament.

26.3 En el supòsit que el nombre d’inscrits i inscrites en algun dels censos a 
què fa referència l’article 27 d’aquest Reglament sigui inferior al nombre de vo-
cals a elegir en algun dels censos i, per tant, no es pugui elegir el mateix nombre 
de vocals en cadascun dels censos, es podrà optar, per tal de mantenir aquesta 
paritat, per:

a) Aplicar un vot ponderat pels vocals del cens que tinguin menys vocals ele-
gits.

b) Igualar el nombre de vocals a elegir en cadascun dels censos en funció del 
nombre d’electors del cens que en tingui menys.

Article 27
Censos

Els censos els elaborarà el Consell Regulador d’acord amb els registres que 
estableix l’article 12 d’aquest Reglament i seran els següents:

Cens A: constituït per les persones productores inscrites en el Registre de per-
sones productores; sis vocals.

Cens B: constituït per les persones inscrites en el Registre de persones elabora-
dores o envasadores; sis vocals.

Article 28
Dades dels censos

28.1 Els censos han d’incloure necessàriament les dades següents:
Número d’ordre dins el cens.
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Nom i cognoms de la persona titular o de qui la representi que a aquest efecte 
hagi estat designada per l’entitat inscrita en el registre corresponent.

Sexe.
Domicili.
DNI de la persona titular o representant i NIF de l’entitat inscrita.
Secció electoral: aquesta dada la ressenyarà, si escau, la Junta Electoral de la 

Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre en el moment d’establir 
el nombre de meses electorals i la seva localització.

28.2 A la capçalera de cada full de cens hi hauran de figurar les dades se-
güents:

Nom de la DOP.
Classe de cens: A o B.
Municipi i comarca.
Número de full precedit de les sigles A o B.

Article 29
Procediment electoral especial

El procediment electoral a què fa referència l’article 26.2 d’aquest Reglament té 
les característiques específiques següents:

a) El president o presidenta del Consell Regulador procedirà a fer la convocatòria 
de les eleccions de la manera que determina l’article 33 del Decret 285/2006, de 4 de 
juliol. Aquesta convocatòria, que serà publicada al DOGC mitjançant un edicte de 
la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, designarà la 
data en què es realitzarà l’assemblea de les persones inscrites en la qual es procedirà 
a fer l’elecció dels vocals de la Comissió Rectora.

b) L’edicte esmentat al punt anterior s’ha de publicar amb una antelació mínima 
d’un mes abans de la data de realització de l’assemblea.

c) Els censos es publicaran per mitjà d’exposició pública a la seu del Consell Re-
gulador i als serveis territorials del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural en un termini de no més de dos dies comptat des de la publicació al DOGC 
de l’edicte de convocatòria de les eleccions, durant un termini de deu dies.

d) Es podran presentar reclamacions en relació amb el cens durant el període 
d’exposició pública, que hauran de ser resoltes per la Junta Electoral de la Denomi-
nació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre. El termini màxim per emetre 
resolució serà l’endemà del dia de finalització de l’exposició pública del cens.

e) Les funcions de la Junta Electoral de Catalunya que estableix l’article 37.6 
del Decret 285/2006, de 4 de juliol, les assumirà en aquest procés electoral la Junta 
Electoral de la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre, amb 
l’excepció de la resolució dels recursos interposats contra aquesta Junta Electoral 
a què fa referència l’article 37.6 c) del Decret 286/2006, de 4 de juliol, que serà 
assumida pel director o directora general competent en matèria de qualitat agro-
alimentària.

f) Les candidatures es presentaran davant el president o presidenta de la Junta 
Electoral de la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre amb un 
termini màxim de quinze dies abans de la celebració de l’assemblea de totes les 
persones inscrites en els diferents censos a què fa referència l’article següent d’aquest 
Reglament. En un termini de quaranta-vuit hores, la Junta Electoral proclamarà 
els candidats elegibles i garantirà que en l’elaboració de la llista els primers llocs 
estiguin ocupats alternativament per homes i dones, sempre que aquestes hagin 
presentat candidatures en el procés d’elecció. Contra l’acord de la Junta Electoral 
de proclamació de candidatures es podrà interposar recurs davant el director o 
directora general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

g) En l’assemblea, la qual serà presidida per la Junta Electoral que actuarà com 
a mesa, es procedirà a fer l’elecció dels vocals de la Comissió Rectora mitjançant 
votació personal i secreta. Finalitzada la votació es procedirà a fer el recompte i 
la Junta Electoral proclamarà les persones electes. Contra aquesta proclamació es 
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podrà interposar recurs davant el director o directora general competent en ma-
tèria de qualitat agroalimentària en el termini de cinc dies, el qual haurà d’emetre 
resolució en un termini de cinc dies.

h) El nombre de vocals i la paritat és la que determinen l’article 24 d’aquest 
Reglament.

CAPÍTOL 9
Finançament

Article 30
Finançament

30.1 El pressupost anual l’haurà d’aprovar una majoria ponderada del 80% dels 
vots presents a la Comissió Rectora, sempre que hi hagi un mínim d’assistència de 
la meitat més un dels convocats.

En cas que no s’aprovi abans del 31 de desembre de cada any, es prorrogarà el 
pressupost de l’any anterior fins al moment en què s’aprovi.

30.2 El finançament del Consell Regulador s’efectuarà amb els recursos se-
güents:

a) Les quotes a les que fa referència l’article 31 d’aquest Reglament.
b) Les subvencions, les herències, els llegats, les donacions i les altres transmis-

sions a títol lucratiu rebudes pel Consell. L’acceptació d’herència es farà sempre a 
benefici d’inventari.

c) Les quantitats que pugui rebre en concepte d’indemnització per danys ocasi-
onats al Consell o als interessos que representa.

d) Els béns que constitueixen el seu patrimoni i els seus productes o les seves 
rendes.

e) Els altres que els corresponguin per qualsevol títol.

Article 31
Quotes

31.1 Quota d’inscripció.
S’exigirà una quota per la sol·licitud d’inscripció quan siguin noves inscripcions 

en cadascun dels registres esmentats a l’article 12.1 d’aquest Reglament. La persona 
obligada al pagament de la quota serà la persona operadora sol·licitant.

L’import de la quota el fixarà anualment la Comissió Rectora. L’import d’aquesta 
quota haurà de ser com a màxim la suma de les quotes de manteniment dels darrers 
cinc anys, i exigible amb efectes de l’1 de gener de cada any.

Queden excloses de la quota d’inscripció les persones físiques o jurídiques que hagin 
estat sol·licitants de la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre.

31.2 Quota de manteniment.
S’exigirà una quota anual pel manteniment de la inscripció, i amb efectes de l’1 

de gener de cada any.
Aquesta quota (Q) englobarà els conceptes C

1
 i C

2
, que cobriran les despeses 

següents:
C

1
: el cost estructural de funcionament i gestió del Consell Regulador.

C
2
: el cost variable de promoció.

Les quanties C
1
 i C

2
 les pressupostarà anualment el Consell Regulador.
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En què:
(Q

1
)

i
: quota fixa anual per a les persones inscrites en el Registre d’elaboradors.

(Q
2
)

i
: quota variable anual per a les persones inscrites en el Registre d’elabora-

dors.
Q

T
: quota total anual.

n
T
: nombre d’empreses que integren el Consell Regulador.

V
T
: tones totals d’arròs comercialitzat.

V
i
: tones d’arròs comercialitzades per les persones inscrites en el Registre.

H
T
: superfície total inscrita al Consell Regulador.

H
i
: superfície de les parcel·les de les persones productores inscrites en el Re-

gistre de persones productores associades a cada persona inscrita en el Registre 
d’elaboradors.

31.3 La persona obligada al pagament de la quota serà la persona física, jurídica 
o entitat de les que figuren a l’article 35.4 de la Llei general tributària, que estigui 
inscrita com a titular als registres enumerats a l’article 12.1 d’aquest Reglament.

Les instal·lacions registrades no podran admetre arròs d’un proveïdor o proveïdora 
que no estigui al corrent del pagament de la quota anual al Consell.

L’import de la quota la calcularà la Comissió Rectora i la notificarà a les perso-
nes obligades per qualsevol mitjà admès a l’ordenament jurídic durant el primer 
trimestre de l’any.

31.4 Altres quotes.
a) Pel lliurament de les etiquetes o contraetiquetes numerades autoritzades pel 

Consell Regulador que preveu l’article 19 d’aquest Reglament. La Comissió Rectora 
determinarà la quantia per quilogram. L’import corresponent es farà efectiu en el 
moment del seu lliurament.

b) Per la sol·licitud al Consell Regulador de qualsevol tipus de certificat s’exigirà 
una quota fixa, que determinarà anualment la Comissió Rectora. Aquesta quota es 
fa efectiva en el moment de presentació de la sol·licitud.

c) Per a actuacions urgents o imprevistes, la Comissió Rectora podrà aprovar 
quotes extraordinàries sempre que siguin aprovades per una majoria ponderada 
del 80% dels vots presents, sempre que hi hagi un mínim d’assistència de la meitat 
més un dels convocats.

31.5 L’incompliment de l’obligació de pagament dins els terminis previstos 
reportarà interessos de demora calculats amb un tipus d’interès igual al tipus d’in-
terès legal que fixa la Llei de pressupostos generals de l’Estat més dos punts, sens 
perjudici d’altres mesures que aquest incompliment pugui suposar d’acord amb el 
que estableix aquest Reglament.

31.6 En cas que un operador o operadora tingui deutes previs amb el Consell 
Regulador i sol·liciti nous serveis, el Consell Regulador podrà imputar el pagament 
als deutes més antics i, per tant, no tindrà l’obligació de desenvolupar el servei sol-
licitat fins que s’hagin liquidat els deutes.

31.7 El fet de no pagar les quotes esmentades anteriorment en el termini d’un 
any suposarà la baixa del Consell Regulador, amb la instrucció prèvia de l’expedi-
ent corresponent, el qual ha d’incloure audiència de la persona interessada per un 
termini de deu dies.

CAPÍTOL 10
Règim sancionador

Article 32
El règim sancionador és el que estableix el capítol 1 del títol IV de la Llei 14/2003, 

de 13 de juny, de qualitat alimentària.
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ANNEX 2

Municipis corresponents a la zona de producció, elaboració i envasament de la 
Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre

Baix Ebre: Deltebre i els terrenys dels termes municipals de l’Aldea, l’Ampolla i 
Camarles que el Consell Regulador consideri aptes per al cultiu d’arròs segons els 
criteris que descriu el manual de qualitat.

Montsià: Sant Jaume d’Enveja i els terrenys dels termes municipals d’Amposta 
i Sant Carles de la Ràpita que el Consell Regulador consideri aptes per al cultiu 
d’arròs segons els criteris que descriu el manual de qualitat.

(09.275.073)
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	EDICTE
	de 6 d’octubre de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Lleida.
	EDICTE
	de 6 d’octubre de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Lles de Cerdanya.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Edicte de 26 de juny de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Reus (DOGC núm. 5415, pàg. 54512, de 7.7.2009).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/440/2009, de 6 d’octubre, per la qual s’aproven els preus públics dels centres i escoles de capacitació agrària.
	ORDRE
	AAR/441/2009, de 6 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a l’administració de la vacuna obligatòria de la llengua blava en el bestiar boví i es convoquen els corresponents a 2009.
	ORDRE
	AAR/442/2009, de 5 de setembre, per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre.
	RESOLUCIÓ
	AAR/2814/2009, de 7 d’octubre, per la qual es designa el Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya per a l’anàlisi de les mostres de control oficial de la qualitat de la llet a Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/2816/2009, de 4 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 Cespa, SA (servei de recollida i neteja viària de Vic) (codi de conveni núm. 0
	809701).
	RESOLUCIÓ
	TRE/2817/2009, de 14 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0815432).
	RESOLUCIÓ
	TRE/2818/2009, de 14 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Distribución y Reparto, SL, per a l’any 2009 (codi de conveni núm. 0801332).
	RESOLUCIÓ
	TRE/2819/2009, de 6 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d’alimentació de Barcelona i la seva província per als anys 2009-2013 (codi de conveni núm. 080416
	5).
	RESOLUCIÓ
	TRE/2820/2009, de 22 de setembre, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de l’empresa Agrofuit Export, SA, per al període 2009-2014 (codi de conveni núm. 4301602).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	ACORD
	GOV/152/2009, de 29 de setembre, pel qual es fixen els imports complementaris a la prestació per l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Generalitat regulada a l’article 22.2 c) de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
	 econòmic per al 2009.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/2804/2009, de 7 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular i un lloc de comandament a la Direcció General de Funció Pública (convocatòria de provisió núm. GO/024/09).
	RESOLUCIÓ
	GAP/2805/2009, de 7 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular a la Direcció de Serveis del Departament de Governació i Administracions Públiques (convocatòria de provisió núm. GO/027/09).
	RESOLUCIÓ
	GAP/2806/2009, d’1 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament a la Direcció de Serveis del Departament de Governació i Administracions Públiques (convocatòria de provisió núm. GO/023/0
	9).
	RESOLUCIÓ
	GAP/2813/2009, de 5 d’octubre, per la qual es resol el concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, arxivística (convocatòria de provisió núm. FP/005/09).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/2801/2009, de 9 d’octubre, de cessament del senyor Ignasi García Plata com a inspector en cap de la Inspecció Territorial de Barcelona Comarques.
	RESOLUCIÓ
	EDU/2802/2009, de 9 d’octubre, de cessament del senyor Francesc Güell Roca com a inspector en cap adjunt de la Inspecció Territorial de Barcelona Comarques.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/2807/2009, de 22 de setembre, de modificació de la Resolució SLT/775/2009, de 12 de març, de publicació de la composició nominal del tribunal de la convocatòria per a la provisió de llocs vacants de cap de servei en les institucions hospitalàries (con
	vocatòria CJ-Vall d’Hebron-03/08), publicada al núm. 5348, pàg. 26588, de 27.3.2009.
	RESOLUCIÓ
	SLT/2808/2009, de 23 de setembre, per la qual es fa pública la composició nominal d’un tribunal corresponent a la convocatòria per a la provisió de llocs vacants de facultatius especialistes en els serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries de l
	a Seguretat Social (convocatòria EJ-1/2007).
	RESOLUCIÓ
	SLT/2809/2009, de 30 de setembre, de cessament de la senyora Núria Arrasa Martínez com a adjunta a la Direcció de l’Equip d’Atenció Primària Barcelona 2H, dependent de l’Institut Català de la Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/2810/2009, de 16 de setembre, per la qual es resol la convocatòria pública per a la provisió, per lliure designació, de diversos llocs de director/a d’equips d’atenció primària de la Gerència d’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat (convocatòria C
	PD-1/2009).
	RESOLUCIÓ
	SLT/2811/2009, de 16 de setembre, per la qual s’adjudiquen llocs d’adjunt/a a la direcció d’equips d’atenció primària de la Gerència d’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat (convocatòria CPA-1/2009).
	RESOLUCIÓ
	SLT/2812/2009, de 28 de setembre, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de personal estatutari facultatiu especialista de les institucions hospitalàries de l’Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-2/2007).
	INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA
	ANUNCI
	de convocatòria extraordinària de places.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/2800/2009, de 30 de setembre, de cessament i nomenament de diversos membres del Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	RESOLUCIÓ
	IUE/2803/2009, de 17 de setembre, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (convocatòria núm. LIUE/00
	1/09).
	CONSELL DE L’AUDIOVISUAL
	DE CATALUNYA
	ACORD
	209/2009, de 30 de setembre, pel qual es modifica la vigent relació de llocs de treball del personal laboral del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 23 de setembre de 2009, de notificació de la resolució de l’expedient sancionador núm. DSJ-6/09.
	EDICTE
	de 30 de setembre de 2009, pel qual es notifica la proposta de resolució dictada en l’expedient sancionador núm. DSM-9/09.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de subministrament (exp. 106/2009).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de servei (exp. 14/2010).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament (exp. 21/2010).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ANUNCI
	pel qual es publica la Resolució de declaració de la condició de mineral natural i termal de l’aigua Euroacqua, situada al terme municipal d’Arbúcies.
	ANUNCI
	d’informació pública complementària de la variant del traçat de la conducció en relació amb l’autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’aprovació del projecte de les instal·lacions de subministrament de gas natural per a la xarxa d
	e distribució al terme municipal de l’Aldea (exp. I617/002B/06).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i aprovació del projecte per al subministrament i la distribució de gas propà als Sectors Mestral i Puigmal d’Empuriabrava, al terme municipal de Castelló d’Empúries (exp. 26.501/2009
	-G).
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	EDICTE
	de 7 d’octubre de 2009, pel qual es notifica el laude d’un expedient arbitral (núm. 6.731/2008).
	EDICTE
	de 8 d’octubre de 2009, pel qual es notifica el laude d’un expedient arbitral (núm. 5478/2008).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 8 de setembre de 2009, pel qual es notifica a les possibles persones interessades la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 908/2009.
	EDICTE
	de 8 de setembre de 2009, pel qual es notifica a les possibles persones interessades la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 659/2009.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	CENTRE DE TELECOMUNICACIONS
	I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de modificació de l’anunci de licitació d’un contracte de serveis (DOGC núm. 5463, pàg. 67898, de 14.9.2009).
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	EDICTE
	de 22 de setembre de 2009, sobre una resolució adoptada pel director de l’Institut Català del Sòl referent a l’àmbit del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial Els Plans de la Tossa, del terme municipal de Santa Margarida de Montbui.
	EDICTE
	de 22 de setembre de 2009, sobre una resolució adoptada pel director de l’Institut Català del Sòl referent a l’àmbit del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial Els Plans de la Tossa, del terme municipal de Santa Margarida de Montbui.
	EDICTE
	de 22 de setembre de 2009, sobre una resolució adoptada pel Director de l’Institut Català del Sòl referent a l’àmbit del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial els Plans de la Tossa, del terme municipal de Santa Margarida de Montbui.
	EDICTE
	de 22 de setembre de 2009, sobre una resolució adoptada pel director de l’Institut Català del Sòl referent a l’àmbit del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial Els Plans de la Tossa, del terme municipal de Santa Margarida de Montbui.
	PORTS DE LA GENERALITAT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’obres.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	COMISSIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA
	GRATUÏTA DE BARCELONA
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a l’Edicte de 23 de juliol de 2009, de notificació de resolucions (DOGC núm. 5441, pàg. 63443, de 12.8.2009).
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	EDICTE
	de 22 de setembre de 2009, de notificació d’una resolució.
	EDICTE
	de 22 de setembre de 2009, de notificació d’una resolució.
	EDICTE
	de 22 de setembre de 2009, de notificació d’un requeriment.
	EDICTE
	de 22 de setembre de 2009, de notificació d’una resolució de desestimació d’un recurs d’alçada.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 9 d’octubre de 2009, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es regula la formació i el procediment d’acreditació i formació contínua del personal tècnic de les entitats d’assessorament agrari de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 28 de setembre de 2009, pel qual es notifiquen les resolucions dictades per la consellera de Treball en expedients de recurs en matèria de sancions.
	EDICTE
	de 29 de setembre de 2009, de notificació d’una resolució denegatòria d’una subvenció.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 28 de setembre de 2009, de notificació de resolució d’expedient sancionador.
	EDICTE
	de 28 de setembre de 2009, de notificació de resolució d’expedient sancionador.
	EDICTE
	de 29 de setembre de 2009, de notificació d’acords d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 6 d’octubre de 2009, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 7 d’octubre de 2009, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental de l’activitat d’extracció de recursos minerals, promogut per Ciments Figueres, SA, al terme municipal de Llers (GA20070096).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre un expedient d’ocupació al terme municipal de Deltebre.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental d’una central tèrmica de cicle combinat, promogut per ENDESA GENERACIÓN, SA, al terme municipal de Bescanó (GA20090001).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. 00200100209).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de diversos contractes.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es convoca un procediment obert de concessió de serveis.
	DIVERSOS
	CANAL DE LA DRETA DEL RIU LLOBREGAT
	CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE LLEIDA
	FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	L’ARBOÇ
	AVINYONET DEL PENEDÈS
	BALENYÀ
	BLANES
	CALONGE
	CANOVELLES
	CASSÀ DE LA SELVA
	CUNIT
	FORNELLS DE LA SELVA
	MONISTROL DE MONTSERRAT
	OLÈRDOLA
	OLIVELLA
	EL PERELLÓ
	RIPOLLET
	SALOU
	SANT PERE DE TORELLÓ
	SANT POL DE MAR
	SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
	LA SEU D’URGELL
	VACARISSES
	VALLM0LL
	CONSELLS
	COMARCALS
	PLA DE L’ESTANY
	SELVA
	DIPUTACIONS
	GIRONA.
	ALTRES
	ORGANISMES
	MANCOMUNITAT DEL BISAURA I ALT LLUÇANÈS
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 311/2009).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 282/2009).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 251/2009).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 321/2009).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 250/2009).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 350/2009).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 351/2009).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 361/2009).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 253/2009).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Reus, sobre actuacions de judici verbal (exp. 576/2009).
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