
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

EDICTE de 4 de març de 2014, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es
regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i les seves modificacions posteriors.

La direcció general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d’Empresa i Ocupació, està
tramitant el Projecte d’Ordre per la qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret 1027/2007, de 20 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i les seves modificacions
posteriors.

Amb la finalitat de donar participació als ciutadans en el procés d’elaboració d’aquest projecte, se sotmet a
informació pública, durant el termini de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquest
edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’art. 68.1 de la Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El projecte es troba disponible, en hores d’oficina, a la seu de la subdirecció general de seguretat industrial (c/
Sepúlveda 148-150, 08011 Barcelona), als serveis territorials de Girona (Plaça Pompeu Fabra, 1, 17002
Girona), Lleida (Avda. del Segre, 7, 25007 Lleida), Tarragona (C/ Joan Baptista Plana, 29-31, planta baixa,
43005 Tarragona), Terres de l’Ebre (c. Montcada, 32, 43500 Tortosa), i a la Catalunya Central (Polígon
Industrial Els Dolors, s/n (Palau Firal, 08241 Manresa), i a la pàgina web del Departament d’Empresa i
Ocupació (http://www.gencat.cat/ empresaiocupacio), per tal que els interessats el puguin examinar i
formular-hi les al·legacions que es considerin oportunes.

Barcelona, 4 de març de 2014

Pere Palacín i Farré

Director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
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