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NNOORRMMAATTIIVVAA  CCAATTAALLAANNAA 

11..  LLLLEEII  1166//22000077,,  ddeell  2211  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ddee  pprreessssuuppoossttooss  ddee  llaa  

GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ppeerr  aall  22000088..  DDOOGGCC  nnúúmm..  55003388  --  

3311//1122//22000077  

A través de la Llei 16/2007, del 21 de desembre, s’han aprovat els pressupostos per al 

2008. Els pressupostos s’aproven en un context financer de contenció, com a 

conseqüència de l'evolució del mercat immobiliari i el seu impacte en algunes de les 

principals fonts d'ingressos tributaris de la Generalitat. Entre aquests tributs, destaca 

en particular l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que 

estan disminuint de forma substancial, després d'uns anys de forts creixements. 

D'altra banda, un altre condicionant del pressupost és la normativa d'estabilitat 

pressupostària, segons la qual es va aprovar el Pla de sanejament 2005-2008, amb 

l'objecte de reduir el dèficit de les finances de la Generalitat i aconseguir 

progressivament un equilibri pressupostari al final de la vigència del Pla, és a dir, en 

aquest exercici del 2008. 

En aquest context els pressupostos per al 2008 s'han elaborat d'acord amb la 

pressupostació orientada a resultats, per la qual cosa suposen un nou pas endavant en 

la connexió entre el procés pressupostari i la planificació estratègica del Govern. En 

aquest sentit, continuen impulsant els tres eixos que integren el Pla de Govern 2007-

2010: reforçar l'estat del benestar per a aconseguir una societat més justa i 

cohesionada, incrementar la qualitat democràtica i l'eficàcia dels governs i les 

institucions, i potenciar una economia plena i dinàmica en un territori sostenible. 

Pel que fa al primer d'aquests eixos, el nou pressupost ha de permetre un avenç molt 

important amb l'inici de l'aplicació de la nova Llei de serveis socials, que vol ésser el 

punt de partida per a bastir el quart pilar de l'estat del benestar, al costat de la salut, 

l'educació i les pensions.  

D'altra banda, una societat democràtica moderna ha de tenir una administració eficaç i 

propera a la ciutadania. Per aquesta raó, aquests pressupostos impulsen les línies de 
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modernització de l'Administració pública. Així, s'hi reflecteix un important esforç per a 

agilitar els tràmits als ciutadans i a les empreses, millorar la informació a disposició de 

la ciutadania i l'accés d'aquesta a l'Administració per mitjà de les noves tecnologies, de 

manera que s'aconsegueixi apropar els serveis públics al conjunt de la societat. Al 

mateix temps, una societat avançada, democràtica i eficaç ha de potenciar la 

participació de la ciutadania i la col·laboració entre les diferents administracions. Per 

aquesta raó, en els pressupostos per al 2008 s'enforteix la col·laboració entre la 

Generalitat i els governs locals i es doten de contingut diversos instruments que han 

de permetre l'adaptació de les polítiques a les necessitats de cada territori. 

Finalment, d'acord amb el camí seguit en els darrers anys, una de les grans prioritats 

d'aquests pressupostos és millorar les bases que fonamenten la competitivitat de 

l'economia catalana i que contribueixen a incrementar-ne la capacitat de creixement.  

Dins del marc legal vigent, i en aplicació de les disposicions i mandats que s'hi 

estableixen, la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2008 conté les previsions 

d'ingressos i l'aprovació de les despeses previstes d'executar l'exercici pressupostari 

del 2008. Formalment, el text articulat es divideix en set títols. 

En relació als ens locals, el títol VI, dedicat a la participació dels ens locals en els 

ingressos de l'Estat i de la Generalitat, regula la distribució del Fons de cooperació 

local de Catalunya, d'acord amb uns criteris basats en les especificitats de l'organització 

territorial i en les modificacions sobre el règim de les competències locals, que 

resulten de la legislació de règim local i de les lleis sectorials. 

Entre les disposions addcionals de la llei de pressupostos, també en relació als ens 

locals, destaca una disposició addicional trenta-quatrena que disposa que el Govern, 

dins les disponibilitats pressupostàries, ha d'incrementar els mitjans i els recursos 

necessaris per a millorar l'acció conjunta de les policies locals i llur integració en el 

sistema de seguretat de Catalunya. Així com, finalment, una disposició quaranta-sisena 

que estableix que el Govern, amb la col·laboració dels ens locals, dins les disponibilitats 

pressupostàries, ha de promoure la reducció de la producció de residus, la recollida 

separada de matèria orgànica i de fraccions reciclables i les plantes de tractament 

ecològic de la matèria orgànica i de la fracció resta. 
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22..  LLLLEEII  1188//22000077,,  ddee  2288  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ddeell  ddrreett  aa  ll''hhaabbiittaattggee..  

DDOOGGCC  nnúúmm..  55004444  --  0099//0011//22000088  

La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge parteix d’una realitat 

inqüestionable: l’habitatge és una de les preocupacions més importants per a la 

ciutadania catalana, que veu com d'anys ençà els preus d'aquest bé de primera 

necessitat han augmentat molt pel damunt del seu salari, cosa que obliga les famílies –

en el millor dels casos- a endeutar-se fins a límits que posen en perill llur capacitat de 

consum, amb terminis d'amortització dels préstecs cada cop més llargs i subjectes als 

riscos i les incerteses davant canvis futurs, ja siguin laborals, familiars o de tipus 

d'interès. D’altra banda, el legislador en el moment d’aprovar la Llei també és conscient 

que l'oferta d'habitatges de lloguer és manifestament insuficient o no és competitiva. 

En aquest context aquesta Llei del dret a l'habitatge neix amb l’objectiu de transformar 

el mercat de l'habitatge de la manera més estructural possible adaptant-se a les noves 

realitats del mercat. La Llei aposta per la creació d'un parc específic d'habitatges 

assequibles que permeti atendre les necessitats de la població que necessita un 

allotjament. Aquest parc ha d'ésser suficient per a permetre la mobilitat i l'adaptació a 

les necessitats canviants de les persones, i sobretot integrat, tant pel que fa a l'entorn 

físic com des del punt de vista social.  

Per a impulsar la creació d'un parc específic d'habitatges a un preu a l'abast de les 

rendes baixes i mitjanes, la Llei regula de la manera més rigorosa possible l'habitatge 

amb protecció oficial a Catalunya, i no només aquest, sinó també altres formes 

d'habitatge assequible que permetin aconseguir, a mitjà i llarg termini, l'autèntic parc 

específic que la societat reclama. Cal ressaltar l'objectiu que, en el termini de vint anys, 

el 15% dels habitatges principals existents siguin habitatges destinats a polítiques 

socials. 

Però, més enllà de la regulació d'aquest parc específic d'habitatge assequible, una gran 

part del text es dedica a la protecció de la part més desfavorida en les relacions que es 

donen en el mercat lliure i regula la protecció dels consumidors i usuaris d'habitatges, 
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la qualitat i els requisits exigits als habitatges i les mesures d'intervenció administrativa 

en els casos d'utilització anòmala. 

En relació als continguts la Llei consisteix a considerar el proveïment d'habitatges 

destinats a polítiques socials com un servei d'interès general, en la línia del 

pronunciament del Parlament Europeu en matèria d'habitatge social. El sector públic 

supera així el paper d'espectador passiu del mercat immobiliari i es compromet a 

adoptar mesures orientades a l'existència d'habitatges assequibles suficients i adequats 

per a la població, ja sigui generant-los ell mateix o bé en col·laboració amb la iniciativa 

privada o amb la iniciativa de caràcter social. 

En aquest sentit la Llei estableix també els supòsits en què s'ha de considerar 

incompleta la funció social de la propietat (per exemple, que l’habitatge estigui 

desocupat) i que requereixen una reacció pública per a resoldre les situacions 

irregulars que es produeixen, la gravetat de les quals es mostra en termes d'afectació 

de drets fonamentals i del context social i urbà. Es regula la reacció pública davant 

situacions d'incompliment de la funció social de l'habitatge amb diversos instruments, 

donant sempre prioritat a les actuacions preventives, de foment i d'assistència, seguint 

amb les mesures clàssiques de l'acció administrativa sancionadora.  

En relació als aspectes relatius a la planificació i la programació en matèria 

d'habitatge, es dóna resposta tècnica a la necessària distribució equilibrada sobre el 

territori de l'habitatge en general i de l'habitatge amb protecció oficial en particular, tot 

permetent la salvaguarda dels interessos supralocals. L'instrument essencial per a la 

planificació territorial és el Pla territorial sectorial d'habitatge, que es pot concretar i 

desenvolupar mitjançant plans específics d'abast territorial més reduït. 

S'estableix la possibilitat de desenvolupar programes supralocals específics d'habitatge 

mentre no s'aprovi el Pla territorial sectorial d'habitatge i sempre que no hi hagi hagut 

una concertació prèvia dels ens locals mitjançant un programa d'actuació urbanística 

municipal. Si no existeix aquest instrument, configurat com a opcional pel Decret 

legislatiu 1/2005, s'estableix que els ajuntaments que vulguin concertar polítiques 

d'habitatge amb la Generalitat han d'elaborar un pla local d'habitatge que reflecteixi el 
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diagnòstic sobre les necessitats i les mesures que s'han d'adoptar per a aconseguir els 

objectius perseguits.  

La Llei també regula els aspectes referits a la qualitat del parc d'habitatges. Així 

es defineix i regula el concepte de qualitat de l'habitatge, tot fent menció de les normes 

i les autoritzacions orientades a aconseguir el compliment de les condicions de 

funcionalitat, seguretat, salubritat i sostenibilitat dels habitatges i promovent diverses 

accions orientades a la introducció de criteris de cohesió social, ambiental i d'eficiència 

ecològica en el procés d'edificació, conservació i rehabilitació del parc immobiliari. 

Entre els nous requeriments de qualitat que la Llei planteja convé assenyalar que, a 

partir de la seva entrada en vigor, tots els habitatges de nova construcció han de 

complir les condicions d'accessibilitat i mobilitat interior. 

D’altra banda, s’obre la possibilitat d'evitar la duplicitat que ha existit fins avui entre la 

cèdula d'habitabilitat i la llicència de primera ocupació, que ha obligat els particulars a 

un absurd pelegrinatge entre administracions per a complir tots els requisits abans de 

poder ocupar un habitatge. En aquest sentit, es disposa que en els ajuntaments 

que ho determinin la llicència de primera ocupació porti implícit 

l'atorgament de la cèdula d'habitabilitat. S’estableix, també, un sistema de 

control per a avaluar el compliment de les condicions d'habitabilitat dels immobles al 

llarg de la vida útil d'aquests per mitjà de l'acreditació pertinent. Els ajuntaments poden 

aprovar ordenances reguladores complementàries de les condicions d'habitabilitat 

establertes per la Generalitat i dels instruments de revisió periòdica dels edificis. 

Així mateix, en compliment del mandat contingut en la legislació urbanística, la Llei 

regula el deure legal de conservació i rehabilitació tot determinant quins són els límits 

d'aquest deure en coherència amb la legislació urbanística vigent i fent previsió que els 

expedients de declaració de ruïna d'un immoble continguin un pronunciament respecte 

a si aquesta situació ha pogut o no derivar d'un incompliment previ del deure de 

conservació de la propietat. Es crida així l'atenció davant els procediments incoats de 

manera abusiva per propietaris que de manera mal intencionada eludeixen el 

compliment del deure de conservació per a aconseguir l'expulsió dels ocupants legals 

dels habitatges, als quals es reconeix el dret de reallotjament o retorn amb caràcter 
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general i el dret de participar en qualsevol procediment que els afecti. En els casos en 

què donar compliment al deure de conservació i rehabilitació requereix l'expropiació o 

l'ocupació temporal d'un element comú o d'una part no substancial d'algun element 

privatiu en un edifici en règim de propietat horitzontal, es permet aquesta expropiació 

o ocupació temporal, sempre amb justificació prèvia de la necessitat d'ocupació de 

l'espai corresponent i l'acreditació de la inexistència d'altres vies menys carregoses per 

als drets de propietat. 

La Llei també regula els convenis de rehabilitació, configurats com a mecanisme per a 

acordar amb els particulars el finiment de qualsevol procés iniciat per al compliment 

del deure de conservació i rehabilitació.  

Un cop exhaurides les vies de foment i les coercitives, la Llei disposa que, en els àmbits 

qualificats pel Pla territorial sectorial d'habitatge com d'una forta i acreditada demanda 

residencial, l'administració competent pugui acordar l'expropiació forçosa de la 

propietat per incompliment del deure de conservació i rehabilitació quan això 

comporti un risc per a la seguretat de les persones. 

Una de les novetats significatives de la Llei és que es dota les administracions 

actuants d'instruments per a aconseguir que els habitatges desocupats 

injustificadament, en àmbits d'acreditada necessitat d'habitatges, s'incorporin al 

mercat immobiliari per mitjà de tècniques de foment, però també de tècniques 

d'intervenció administrativa. Així mateix, regula la sobreocupació dels habitatges i 

l'infrahabitatge i posa les bases per a lluitar contra l'activitat empresarial i lucrativa de 

convertir il·legalment els habitatges en allotjaments turístics, precaris, sobreocupats i 

sotmesos a preus abusius. 

D’altra banda, la norma presta una atenció especial a tot el que signifiqui una 

protecció dels consumidors i usuaris d'habitatges en un mercat immobiliari que 

massa sovint es mou per estímuls i criteris aliens a aquesta protecció. 

Interessa esmentar especialment la igualtat en l'accés i l'ocupació de l'habitatge. Amb 

aquest enfocament, s'estableix l'adopció de mesures per a lluitar contra la 
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discriminació, algunes de les quals són ja directament impulsades per la norma, com en 

el cas de la inversió de la càrrega de la prova. 

També s'introdueixen criteris de transparència en el mercat immobiliari amb 

l'establiment dels requeriments a què s'han de subjectar les activitats dels diferents 

agents que intervenen en la promoció, construcció i transacció immobiliària, sols en 

allò que afecta directament els objectius i els procediments d'aquesta llei i sense 

pretendre, per tant, la regulació de professions titulades o no.  

En relació a la protecció pública de l'habitatge la llei defineix tant les polítiques 

orientades a l'obtenció d'habitatge amb protecció oficial com altres actuacions 

susceptibles d'ésser protegides. Entre les actuacions susceptibles d'ésser protegides 

destaquen les relatives a la mediació en l'àmbit del lloguer social per a potenciar 

l'aportació d'habitatges privats cap a aquest objectiu, la possibilitat de signar contractes 

de copropietat entre l'Administració i els particulars com a nova fórmula d'accés a 

l'habitatge. La Llei també s'ocupa de l'adjudicació del parc d'habitatges amb protecció 

oficial, amb la qual cosa se supera l'absència en l'ordenament jurídic català d'una 

regulació amb rang de llei d'aspectes tan significatius per als drets de la ciutadania.  

En aquest marc, s'introdueix l'objectiu d'aconseguir un parc mínim del 15% d'habitatges 

destinats a polítiques socials a Catalunya en un termini de vint anys, amb l'establiment 

d'un fons de suport financer del Govern per als municipis que presentin majors 

dificultats per a aconseguir el dit objectiu i la implementació de figures de concertació i 

col·laboració amb altres municipis i entitats supramunicipals. 

Pel que fa als habitatges amb protecció oficial, s'aprofundeix en la idea d'aconseguir, en 

paral·lel, un mercat lliure d'habitatges i un mercat d'habitatges amb protecció oficial, en 

el qual la possibilitat de patrimonialització de les plusvàlues resta configurada 

normativament per a garantir l'existència d'un parc immobiliari permanent a un preu 

assequible, al qual puguin accedir els sectors de la població exclosos del mercat lliure i 

que no estigui orientat a la inversió immobiliària sinó a garantir el dret a l'habitatge. 

La Llei regula també el preu màxim de transmissió dels habitatges amb protecció oficial 

atenent la finalitat que, si bé aquesta transmissió ha d'ésser possible, alhora ha d'estar 
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desproveïda de temptacions especulatives. Així mateix, es regula per primera vegada a 

Catalunya la prohibició de sobrepreu en les transmissions d'habitatges amb protecció 

oficial. 

La regulació s'articula mitjançant el disseny del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb 

Protecció Oficial i els procediments d'adjudicació. El Registre té la funció de 

proporcionar informació, afavorir la transparència i ajudar en l'adequada adjudicació 

dels habitatges amb protecció oficial. Els ajuntaments poden establir registres propis i, 

per als que no ho facin, la Generalitat, subsidiàriament, n'ha d'establir un de general. Els 

ciutadans que ho sol·licitin i compleixin els requisits legals han d'ésser inscrits en els 

registres municipals o de la Generalitat, tot i que l'adjudicació efectiva d'un habitatge 

amb protecció oficial depèn, en última instància, de l'aplicació dels mecanismes de 

selecció dissenyats per la Llei i en cada promoció concreta.  

Els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial es desenvolupen 

fent ús de les dades contingudes en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb 

Protecció Oficial. D'aquesta manera, els habitatges resultants d'una promoció 

d'iniciativa pública han d'ésser adjudicats per l'administració promotora respectant el 

procediment i els criteris establerts per la Llei, la qual cosa ha de permetre posar fi a la 

dispersió fins avui existent, que fomenta l'opacitat.  

La regulació, a més, afronta un altre aspecte delicat que és el referent a la tensió entre 

l'exigència d'empadronament en un municipi concret i la lliure circulació dels ciutadans, 

exigència que provoca, a més, greuges en determinats col·lectius de persones. La 

solució que es dóna és equilibrada i respectuosa amb el nivell local, ja que, d'una banda, 

per a la inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial és 

suficient tenir la residència i trobar-se empadronat a Catalunya, sense demanar cap 

termini, i d'altra banda, per a poder optar a un habitatge amb protecció oficial en una 

promoció específica en un municipi concret no caldrà estar empadronat sempre i en 

tot cas en aquest municipi, llevat que l'administració promotora decideixi introduir 

aquest requisit expressament, cosa que pot fer sense superar un determinat 

percentatge d'habitatges i sense exigir més de tres anys d'antiguitat per als sol·licitants 

d'habitatge de lloguer, justificant la raó de la dita reserva.  
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Pel que fa al sistema de selecció de les persones adjudicatàries, es distingeix entre els 

habitatges dels contingents especials, on se cerca tenir en compte les circumstàncies 

específiques dels sol·licitants, i els habitatges dels contingents generals, on el sistema és 

sempre el sorteig.  

La Llei també regula els drets d'adquisició preferent de les administracions públiques 

catalanes amb relació als habitatges amb protecció oficial i a les garanties establertes 

per al correcte exercici dels dits drets. Amb aquesta finalitat, la Llei regula de manera 

innovadora els drets d'adquisició preferent i retracte en les segones transmissions i les 

successives, tot explicitant que la contraprestació que ha d'abonar l'Administració no 

pot superar el preu màxim normativament establert. 
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CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIEESS  DD’’AAJJUUTTSS  AALLSS  EENNSS  LLOOCCAALLSS  11
 

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

� DECRET 280/2007, de 24 de desembre, pel qual s'amplia el termini de 

presentació de sol·licituds de la convocatòria per a la formulació del Pla únic 

d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012. DOGC núm. 5036 - 27/12/2007 

� RESOLUCIÓ TRE/3676/2007, de 3 de desembre, per la qual s'amplien els 

imports màxims destinats a la concessió de les subvencions de les accions de 

desenvolupament local mitjançant pactes territorials per a l'ocupació que es 

regulen a la Resolució TRE/2631/2007, de 30 de juliol, per la qual s'obre la 

convocatòria per a l'any 2007. DOGC núm. 5027 - 12/12/2007 

� RESOLUCIÓ TRE/3843/2007, de 27 de desembre, per la qual s'obre 

convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions per al 

desenvolupament de projectes relatius al Programa d'escoles taller durant els 

anys 2008-2009. DOGC núm. 5037 - 28/12/2007 

� RESOLUCIÓ MAH/3709/2007, de 20 de novembre, per la qual es fa pública 

la convocatòria d'ajuts per a la clausura total o parcial de dipòsits controlats 

per a residus municipals de titularitat pública i de punts d'abocament 

incontrolat de residus de la construcció, i se'n publiquen les bases. DOGC núm. 

5029 - 14/12/2007 

� RESOLUCIÓ MAH/3710/2007, de 20 de novembre, per la qual s'aproven 

les bases i es fa pública la convocatòria per a l'any 2008 d'ajuts per a projectes 

de prevenció de residus municipals. DOGC núm. 5029 - 14/12/2007 

� RESOLUCIÓ MAH/3713/2007, de 20 de novembre, per la qual es fa pública 

la convocatòria d'ajuts per a l'any 2008 per a projectes en matèria de residus 

que es desenvolupin amb col·lectius d'inserció sociolaboral, i se'n aproven les 

bases. DOGC núm. 5029 - 14/12/2007 

                                                 
1
 mmééss  iinnffoorrmmaacciióó  ssoobbrree  lleess  ccoonnvvooccaattòòrriieess  vviiggeennttss  aall  wweebb  ddee  ll’’AACCMM::  

http://www.associacio.net/agendainoticies/subvencionsiajuts/index.shtml 
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� RESOLUCIÓ MAH/3714/2007, de 20 de novembre, per la qual s'aproven 

les bases i es fa pública la convocatòria per a l'any 2008 d'ajuts a les entitats 

públiques per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat afectats 

per contaminacions. DOGC núm. 5029 - 14/12/2007 

� RESOLUCIÓ MAH/3715/2007, de 20 de novembre, per la qual s'aproven 

les bases i es fa pública la convocatòria per l'any 2008 d'ajuts per al foment de la 

recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. DOGC núm. 5029 

- 14/12/2007 

� RESOLUCIÓ MAH/3716/2007, de 20 de novembre, per la qual es fa pública 

la convocatòria d'ajuts per a projectes d'ambientalització, en matèria de residus, 

d'esdeveniments i festes populars. DOGC núm. 5029 - 14/12/2007 

� RESOLUCIÓ MAH/3717/2007, de 20 de novembre, per la qual es fa pública 

la convocatòria d'ajuts per a l'any 2008 destinats a la implantació de deixalleries 

i altres equipaments per a la recollida selectiva i valorització dels residus 

municipals, i se'n aproven les bases. DOGC núm. 5029 - 14/12/2007 

� RESOLUCIÓ MAH/3735/2007, de 13 de desembre, per la qual es modifica 

la dotació pressupostària de la Resolució MAH/1554/2007, de 21 de maig, 

modificada per la Resolució MAH/3216/2007, de 18 d'octubre, per la qual es 

convoquen les subvencions corresponents a l'any 2007 per ajudar a pagar el 

lloguer a arrendataris amb risc d'exclusió social per motius residencials i se 

n'aproven les bases reguladores (codi HA 04/07). DOGC núm. 5031 - 

18/12/2007 

� RESOLUCIÓ MAH/3752/2007, de 3 de desembre, per la qual es fa pública 

l'ampliació de la dotació pressupostària i dels terminis de realització de les 

despeses i de presentació de sol·licituds i de documentació establerts a les 

bases de la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses 

extraordinàries realitzades per ens locals i generades pel transport d'aigua 

destinada al consum domèstic, mitjançant vehicles cisterna o similars, feta 
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pública per Resolució MAH/2451/2006, de 19 de juliol. DOGC núm. 5032 - 

19/12/2007 

� RESOLUCIÓ MAH/3872/2007, de 20 de desembre, per la qual es 

modifiquen les bases reguladores dels ajuts per a la redacció i revisió de plans 

tècnics de gestió i millora forestal i la dotació pressupostària de la convocatòria 

2007 establertes a la Resolució MAH/1632/2007, de 28 de maig, per la qual 

s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la redacció i revisió 

dels plans tècnics de gestió i millora forestal i s'obre la convocatòria per a l'any 

2007. DOGC núm. 5039 - 02/01/2008 

� ORDRE IRP/461/2007, de 4 de desembre, per la qual s'amplia el termini de 

justificació de les subvencions previst a l'Ordre INT/375/2006, de 21 de juliol, 

per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a 

ens locals per a l'adquisició d'equipament per a la creació d'infraestructures 

bàsiques de protecció civil, per a l'elaboració, actualització i implantació de 

plans de protecció civil i per a formació en matèria de protecció civil, i se 

n'aproven les bases. DOGC núm. 5028 - 13/12/2007 

� ORDRE IRP/462/2007, de 4 de desembre, per la qual s'amplia el termini de 

presentació de sol·licituds previst a l'Ordre IRP/407/2007, de 8 de novembre, 

per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a 

ens locals per a l'adquisició d'equipament per a la creació d'infraestructures 

bàsiques de protecció civil i per a l'elaboració, actualització i implantació de 

plans de protecció civil, i se n'aproven les bases. DOGC núm. 5028 - 13/12/2007 

� ORDRE GAP/502/2007, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases  

reguladores i s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts a  projectes de 

teletreball, foment de les tecnologies de la informació i  la comunicació (TIC) a 

les petites i mitjanes empreses (pimes) i dinamització econòmica a través de les 

TIC, destinats a corporacions locals. SUMARI del DOGC núm. 5038 - 

31/12/2007 
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� ORDRE GAP/457/2007, de 3 de desembre, de modificació de l'Ordre 

GAP/391/2007, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la 

convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'organització d'actes de 

difusió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya. 

DOGC núm. 5028 - 13/12/2007 

� ORDRE GAP/504/2007, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases i 

s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per desenvolupar projectes de 

formació en tecnologies de la informació i la comunicació orientats a fomentar 

l'accés a la societat del coneixement a Catalunya. SUMARI del DOGC núm. 5038 

- 31/12/2007 

� CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre MAH/400/2007, de 26 d'octubre, 

per la qual, per a la convocatòria de 2007, es modifica el termini de justificació 

establert a la base 15.1 de l'Ordre MAH/137/2007, de 26 d'abril, per la qual 

s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament d'actuacions en els 

espais naturals protegits de Catalunya i se'n fa pública la convocatòria per a 

l'any 2007, i s'estableix el termini màxim de realització de les actuacions 

subvencionades (DOGC núm. 5006, pàg. 45504, de 12.11.2007). DOGC núm. 

5040 - 03/01/2008 
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt 

� Orden APA/3573/2007, de 3 de diciembre, por la que se desarrolla el 

artículo 4 del Real Decreto-ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan 

medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones 

producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante la última 

semana del mes de marzo y la primera del mes de abril de 2007. BOE 

10/12/2007 
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AALLTTRREESS  NNOORRMMEESS  ii  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS 

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa 

� LLEI 14/2007, del 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau. 

DOGC núm. 5030 - 17/12/2007 

� LLEI 15/2007, del 5 de desembre, de l'Agència Catalana de Turisme. DOGC 

núm. 5030 - 17/12/2007 

� LLEI 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres. DOGC núm. 

5038 - 31/12/2007 

� DECRET 273/2007, d'11 de desembre, de modificació parcial del Decret 

154/2005, de 12 de juliol, i d'aprovació dels Estatuts del Patronat Catalunya 

Món. DOGC núm. 5030 - 17/12/2007 

� DECRET 274/2007, de 18 de desembre, de creació de l'Observatori Català 

del Civisme. DOGC núm. 5033 - 20/12/2007 

� DECRET 276/2007, de 14 de desembre, pel qual es prorroga la vigència de 

determinats contractes per a la prestació de serveis sanitaris per a l'any 2008. 

DOGC núm. 5033 - 20/12/2007 

� DECRET 275/2007, de 18 de desembre, pel qual es modifiquen la disposició 

transitòria primera del Decret 213/1999, de 27 de juliol, pel qual es crea la 

xarxa de centres, serveis i establiments de salut mental d'utilització pública de 

Catalunya i la disposició transitòria única del Decret 242/1999, de 31 d'agost, 

pel qual es crea la xarxa de centres, serveis i establiments sociosanitaris 

d'utilització pública de Catalunya. DOGC núm. 5033 - 20/12/2007 

� DECRET 278/2007, de 18 de desembre, de modificació del Decret 328/1992, 

de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. DOGC 

núm. 5033 - 20/12/2007 
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� DECRET 279/2007, de 24 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de 

l'Agència Tributària de Catalunya. DOGC núm. 5037 - 28/12/2007 

� DECRET 281/2007, de 24 de desembre, de reestructuració de la Direcció 

General de Tributs del Departament d'Economia i Finances. DOGC núm. 5037 - 

28/12/2007 

� DECRET 285/2007, de 24 de desembre, pel qual s'estableix el currículum i es 

regula la prova d'accés específica del títol de tècnic/tècnica d'esport en 

l'especialitat d'handbol DOGC núm. 5037 - 28/12/2007 

� DECRET 288/2007, de 24 de desembre, pel qual es prorroga la vigència del 

Decret 244/2005, de 8 de novembre, d'actualització del Pla per al dret a 

l'habitatge 2004-2007. DOGC núm. 5037 - 28/12/2007 

� DECRET 290/2008, de 8 de gener, pel qual es modifica el preu d'un servei 

acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2007-2008. 

DOGC núm. 5045 - 10/01/2008 

� RESOLUCIÓ GAP/3672/2007, de 26 de novembre, per la qual s'aproven els 

models de sol·licitud d'inscripció en el Registre d'ens locals de Catalunya. DOGC 

núm. 5026 - 11/12/2007 
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt  

� Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el 

desarrollo sostenible del medio rural. BOE 14/12/2007 

� Corrección de errores de la Ley Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre, 

para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina 

de personas. BOE 27/12/2007. 

� Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. BOE 14/12/2007 

� Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la 

contratación de bienes con oferta de restitución del precio. BOE 14/12/2007 

� Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las 

empresas de inserción. BOE 14/12/2007 

� Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio 

rural. BOE 14/12/2007 

� Ley 46/2007, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 42/1999, de 25 de 

noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil. BOE 

14/12/2007 

� Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 

de julio, del Mercado de Valores. BOE 20/12/2007 

� Ley 48/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 

de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y 

la Comunidad Foral de Navarra. BOE 20/12/2007 

� Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de 

infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. BOE 

27/12/2007. 
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� Ley 50/2007, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de 

diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y 

derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades 

políticas del período 1936-1939. BOE 27/12/2007. 

� Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2008. BOE 27/12/2007. 

� Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos 

y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 

durante la guerra civil y la dictadura. BOE 27/12/2007. 

� Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de 

material de defensa y de doble uso. BOE 28/12/2007. 

� Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional. BOE 28/12/2007.  

� Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. BOE 28/12/2007.  

� Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la 

Información. BOE 28/12/2007.  

� Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. BOE 

29/12/2007 BOE 29/12/2007 

� Resolución de 20 de diciembre de 2007, del Congreso de los Diputados, 

por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 

Decreto-ley 11/2007, de 7 de diciembre, por el que se detrae de la retribución 

de la actividad de producción de energía eléctrica el mayor ingreso derivado de 

la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

BOE 28/12/2007.  

� Real Decreto 1617/2007, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

medidas para la mejora de la protección de los puertos y del transporte 

marítimo. BOE 20/12/2007 
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� Real Decreto 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 

23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos. BOE 12/12/2007 

� Real Decreto 1683/2007, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales 

las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas 

al 1 de enero de 2007. BOE 28/12/2007.  

� Real Decreto 1763/2007, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario 

mínimo interprofesional para 2008. BOE 29/12/2007 

� Real Decreto 1757/2007, de 28 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por 

el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de salario medio anual 

del conjunto de contribuyentes, obligación de declarar y retenciones e ingresos 

a cuenta sobre rendimientos del trabajo. BOE 29/12/2007 

� Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real 

Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-

2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. BOE 12/01/2008 

� Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, 

por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al 

ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. BOE 20/12/2007 

� Orden INT/3782/2007, de 13 de diciembre, de regulación de la dieta de los 

miembros de las mesas electorales. BOE 25/12/2007 

� Orden FOM/3783/2007, de 18 de diciembre, sobre régimen tarifario de los 

servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros en 

vehículos de turismo. BOE 25/12/2007 
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� Orden INT/3816/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifican 

determinados Anexos del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación 

complementaria de los procesos electorales. BOE 27/12/2007. 

� Orden INT/3817/2007, de 21 de diciembre, por la que se desarrolla el 

procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad 

visual el ejercicio del derecho de sufragio, regulado en el Real Decreto 

1612/2007, de 7 de diciembre. BOE 27/12/2007. 

� Orden EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los 

límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación 

administrativa a partir del 1 de enero de 2008. BOE 29/12/2007 

� Orden INT/3917/2007, de 27 de diciembre, por la que se determinan los 

modelos de sobres e impresos comunes a utilizar en las Elecciones a Cortes 

Generales y Parlamento de Andalucía 2008. BOE 03/01/2008.  

 


