
 

 
 
 

actualitat jurídica local 
 

 
 
 
 

Número 12 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Seminari de Dret Local  
Girona, febrer de 2008 

 

 

    



 

Per a qualsevol dubte o suggeriment, poden enviar 

un correu electrònic o posar-se en contacte amb: 

 

Josep M. Aguirre i Font 

Professor de Dret Administratiu  

de la Universitat de Girona 

 

Tel. 972 41 81 11 

a/e: josepmaria.aguirre@udg.cat 
 



DRET LOCAL  Número 12 
actualitat jurídica local  febrer2008 

- 3 - 

SSUUMMAARRII  DDEE  TTEEMMEESS  

NNoorrmmaattiivvaa  ccaattaallaannaa  

1. Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres: referència a 

la modificació de la Llei 4/2004, de l’1 de juliol, reguladora del procés 

d’adequació de les activitats amb incidència ambiental.......................................pàg.4 

NNoorrmmaattiivvaa  eessttaattaall  

2. Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós 

de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes....................................pàg.6 

3. Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament 

de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal. .............................................................pàg.8 

4. Reial Decret 9/2008, d'11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del 

Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 

d'abril............................................................................................................................pàg.11 

CCoonnvvooccaattòòrriieess  dd’’aajjuuttss  aallss  eennss  llooccaallss    

� Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya........................................................pàg.15 

� Butlletí Oficial de l’Estat...........................................................................................pàg.17 

AAllttrreess  nnoorrmmeess  ii  ddiissppoossiicciioonnss  

� Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya........................................................pàg.18 

� Butlletí Oficial de l’Estat...........................................................................................pàg.21 

  



DRET LOCAL  Número 12 
actualitat jurídica local  febrer2008 

- 4 - 

NNOORRMMAATTIIVVAA  CCAATTAALLAANNAA 

11..  LLlleeii  1177//22000077,,  ddeell  2211  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ddee  mmeessuurreess  ffiissccaallss  ii  

ffiinnaanncceerreess::  rreeffeerrèènncciiaa  aa  llaa  mmooddiiffiiccaacciióó  ddee  llaa  LLlleeii  44//22000044,,  ddee  

ll’’11  ddee  jjuulliiooll,,  rreegguullaaddoorraa  ddeell  pprrooccééss  dd’’aaddeeqquuaacciióó  ddee  lleess  

aaccttiivviittaattss  aammbb  iinncciiddèènncciiaa  aammbbiieennttaall  DDOOGGCC  nnúúmm..  55003388  --  

3311//1122//22000077  

La Llei 17/2007 de mesures fiscals i financeres aprovada a finals del passat mes de 

desembre, incorporava entre les seves disposicions un article (el 24 de la Llei) que 

modificava el contingut del programa d’adequació amb incidència ambiental definit per 

la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats 

d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció 

integral de l'Administració ambiental. 

Entre les novetats més significatives d’aquesta reforma destaca el fet que, a partir de 

l’entrada en vigor de Llei 17/2007, no s’han de sotmetre al procés d’adequació les 

activitats compreses a l’annex 22 de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció 

integral de l'Administració ambiental que: 

� disposen d’una llicència municipal per a desenvolupar llur activitat actual  

� i els equipaments i les instal·lacions públiques executats d’acord amb un 

projecte degudament aprovat.  

Per a la resta d’activitats contemplades a l’annex 2.2 i que compleixin els requisits 

esmentats es manté la data de l'1 de gener del 2008 perquè s’adeqüin a la normativa 

ambiental vigent. 

En relació als controls periòdics que s’han de sotmetre aquestes activitats, la reforma 

de la Llei 4/2004, disposa que l’any 2011 és la data d’inici d’aquests controls periòdics 

de les activitats de l’annex 2.2, que d’acord amb nova normativa no s’han de sotmetre 

al procés d’adequació. Per les activitats de l’annex 2.2 que s’hagin de sotmetre al 

procés d’adequació el inici dels controls es fitxa per l’any 2015.  
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Finalment aquesta reforma estableix que el programa d’adequació, definit per la Llei 

4/2004, té vigència indefinida i fineix una vegada s’han resolt els expedients de totes les 

activitats que s’han de sotmetre al procés d’adequació mitjançant la presentació d’una 

avaluació ambiental verificada 
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NNOORRMMAATTIIVVAA  EESSTTAATTAALL  

22..  RReeiiaall  DDeeccrreett  LLeeggiissllaattiiuu  11//22000088,,  dd''1111  ddee  ggeenneerr,,  ppeell  qquuaall  

ss''aapprroovvaa  eell  tteexxtt  rreeffóóss  ddee  llaa  LLlleeii  dd''AAvvaalluuaacciióó  dd''IImmppaaccttee  

AAmmbbiieennttaall  ddee  pprroojjeecctteess  BBOOEE  2266//0011//22000088..    

El Reial decret legislatiu 1/2008 dóna resposta a la disposició final setena de la Llei 

34/2007, de 15 de novembre de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera que 

autoritzava el Govern perquè, en el termini màxim d'un any comptat a partir de la seva 

entrada en vigor, elaborés i aprovés un text refós en el que regularitzés, aclarís i 

harmonitzés les disposicions legals vigents en matèria d'avaluació d'impacte ambiental. 

S’ha de tenir en compte que la legislació sobre avaluació d'impacte ambiental ha 

experimentat successives modificacions des de la publicació del Reial Decret Legislatiu 

1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental, que adequava l'ordenament 

jurídic intern a la legislació comunitària vigent llavors en matèria d'avaluació d'impacte 

ambiental. Entre aquestes, l'any 2006 es van realitzar dos modificacions transcendentals 

del citat Reial Decret Legislatiu. La Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels 

efectes de determinats plans i programes en el medi ambient va introduir importants 

canvis per a complir a les exigències comunitàries previstes en les directives abans 

citades, així com per a aclarir i racionalitzar el procediment d'avaluació d'impacte 

ambiental. I la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la 

informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, 

El nombre i la rellevància de les modificacions realitzades posen de manifest, segon el 

preàmbul d’aquest reial decret legislatiu, la necessitat d’aprovar un text refós que, en 

respecte amb el principi de seguretat jurídica, regularitzi, aclareixi i harmonitzi les 

disposicions vigents en matèria d'avaluació d'impacte ambiental de projectes. És de 

destacar que aquesta refosa es limita a l'avaluació d'impacte ambiental de projectes i no 

inclou l'avaluació ambiental de plans i programes regulada en la Llei 9/2006, de 28 

d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 

ambient. 



DRET LOCAL  Número 12 
actualitat jurídica local  febrer2008 

- 7 - 

Finalment l’aprovació d’aquest text refós suposa que queden derogades totes les 

disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al present reial decret 

legislatiu i al text refós que aprova i, en particular, les següents: 

a. El Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte 

ambiental. 

b. La Disposició addicional segona de la Llei 4/1989, de 27 de març, de 

conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres. 

c. La disposició addicional dotze de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del 

sector elèctric. 

d. El Reial Decret Llei 9/2000, de 6 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 

Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental. 

e. La Llei 6/2001, de 8 de maig, per la qual es modifica el Reial Decret Legislatiu 

1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental. 

f. L'article 127 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 

administratives i de l'orde social. 

g. La disposició final primera de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels 

efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. 

h. La disposició final primera de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es 

regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la 

justícia en matèria de medi ambient. 
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33..  RReeiiaall  DDeeccrreett  11772200//22000077,,  ddee  2211  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ppeell  qquuaall  

ss''aapprroovvaa  eell  RReeggllaammeenntt  ddee  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  llaa  LLlleeii  

OOrrggàànniiccaa  1155//11999999,,  ddee  1133  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ddee  pprrootteecccciióó  ddee  

ddaaddeess  ddee  ccaarrààcctteerr  ppeerrssoonnaall..  BBOOEE  1199//0011//22000088..  

El Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 

Protecció de dades, comparteix amb la pròpia llei la finalitat de fer front als riscos que 

per als drets de la personalitat poden suposar la recollida i el tractament de dades 

personals. Per això, ha de destacar-se que aquesta norma reglamentària neix amb la 

vocació de no reiterar els continguts de la norma superior i de desenvolupar, no sols 

els mandats continguts en la Llei Orgànica, sinó també aquells que en aquests anys de 

vigència de la Llei s'ha demostrat que precisen d'un major desenvolupament normatiu. 

Respecte dels continguts normatius el reglament s'estructura en nou títols el contingut 

del qual desenvolupa els aspectes essencials en esta matèria. 

El títol I contempla l'objecte i àmbit d'aplicació del reglament. En aquest títol s'aporta 

un conjunt de definicions que ajuden al correcte enteniment de la norma, la qual cosa 

resulta particularment necessari en un àmbit tan tecnificat com el de la protecció de 

dades personals. D'altra banda, fixa el criteri a seguir en matèria de còmput de terminis 

a fi d'homogeneïtzar aquesta qüestió evitant distincions que suposen diferències de 

tracte dels fitxers públics respecte dels privats. 

El títol II, es refereix als principis de la protecció de dades. Té particular importància la 

regulació del mode de captació del consentiment atenent a aspectes molt específics 

com el cas dels serveis de comunicacions electròniques i, molt particularment, la 

captació de dades dels menors. Així mateix, es regular un estatut de l'encarregat del 

tractament, que sens dubte contribuirà a aclarir tot allò que s'ha relacionat amb esta 

figura.  

El títol III s'ocupa d'una qüestió tan essencial com els drets de les persones en aquest 

àmbit. Aquests drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, segons 

ha afirmat el Tribunal Constitucional en la seva sentència número 292/2000, 
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constitueixen el feix de facultats que emanen del dret fonamental a la protecció de 

dades i «serveixen a la capital funció que exerceix aquest dret fonamental: garantir a la 

persona un poder de control sobre els seus dades personals, la qual cosa només és 

possible i efectiu imposant a tercers els mencionats deures de fer». 

A continuació, els títols IV a VII permeten aclarir aspectes importants per al tràfic 

ordinari, com l'aplicació de criteris específics a determinat tipus de fitxers de titularitat 

privada que per la seva transcendència ho requerien -els relatius a la solvència 

patrimonial i crèdit i els utilitzats en activitats de publicitat i prospecció comercial-, el 

conjunt d'obligacions materials i formals que han de conduir els responsables a la 

creació i inscripció dels fitxers, els criteris i procediments per a la realització de les 

transferències internacionals de dades, i, finalment, la regulació d'un instrument, el codi 

tipus, cridat a jugar cada vegada un paper més rellevant com a element dinamitzador 

del dret fonamental a la protecció de dades.  

S’ha de destacar que en el capítol I del títol V es regula la creació, supressió o 

modificació de fitxers de titularitat pública. En aquest sentit l’article 52 del reglament 

disposa que “La creació, modificació o supressió dels fitxers de titularitat pública 

només podrà fer-se per mitjà de disposició general o acord publicats en el «Boletín 

Oficial del Estado» o diari oficial corresponent.”  

El títol VIII regula un aspecte essencial per a la tutela del dret fonamental a la protecció 

de dades, la seguretat, que repercuteix sobre múltiples aspectes organitzatius, de 

gestió i encara d'inversió, en totes les organitzacions que tracten dades personals. El 

reglament tracta de ser particularment rigorós en l'atribució dels nivells de seguretat, 

en la fixació de les mesures que correspongui adoptar en cada cas i en la revisió de les 

mateixes quan això resulti necessari. D'altra banda, ordena amb major precisió el 

contingut i les obligacions vinculades al manteniment del document de seguretat. A 

més, s'ha pretès regular la matèria de manera que contempli les múltiples formes 

d'organització material i personal de la seguretat que es donen en la pràctica. Es regula 

també un conjunt de mesures destinades als fitxers i tractaments estructurats i no 

automatitzats que ofereixi als responsables un marc clar d'actuació. 
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Finalment en el títol IX, dedicat als procediments tramitats per l'Agència Espanyola de 

Protecció de Dades, s'ha optat per normar exclusivament aquelles especialitats que 

diferencien als diferents procediments tramitats per l'Agència de les normes generals 

previstes per als procediments en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 

de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'aplicació de 

la qual es declara supletòria al present reglament. 
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44..  RReeiiaall  DDeeccrreett  99//22000088,,  dd''1111  ddee  ggeenneerr,,  ppeell  qquuaall  eess  mmooddiiffiiccaa  eell  

RReeggllaammeenntt  ddeell  DDoommiinnii  PPúúbblliicc  HHiiddrrààuulliicc,,  aapprroovvaatt  ppeell  RReeiiaall  

DDeeccrreett  884499//11998866,,  dd''1111  dd''aabbrriill..  BBOOEE  1166//0011//22000088..  

La modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic persegueix com a objectiu 

fonamental la protecció de les persones i els béns, i del medi ambient, a través de la 

modificació de la normativa sobre inundacions i de la introducció d'un nou títol relatiu 

a la seguretat de preses, embassaments i basses.  

En relació a aquest segon aspecte s’ha de tenir present, com reconeix el preàmbul, que 

la peculiar climatologia de la península ibèrica, que origina un règim de precipitacions 

molt irregular en el temps i en l'espai, ha comportat la construcció de preses i 

embassaments, superant en l'actualitat el total de grans preses d'aigua construïdes a tot 

el territori la xifra de mil tres-centes, la qual cosa ens converteix en el país europeu 

amb més obres hidràuliques de tals característiques. A aquest important nombre de 

grans preses en explotació se li afegeixen en l'actualitat altres dos circumstàncies 

rellevants. En primer lloc, el progressiu envelliment tècnic i estructural de les nostres 

grans preses, construïdes fonamentalment entre 1955 i 1970, per la qual cosa la seva 

edat mitjana se situa al voltant dels 35 anys, tenint a més un 20% de les mateixes una 

edat superior als 50 anys. En segon lloc, cada vegada amb més freqüència, s'observa la 

construcció de basses d'aigua per iniciativa privada per a diferents usos, fora de la zona 

de domini públic hidràulic que han quedat tradicionalment excloses de l'àmbit 

d'aplicació de la normativa de seguretat de preses. 

Respecte del primer àmbit de modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic, 

l'entrada en vigor de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 

23 d'octubre del 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit 

de la política d'aigües i la seva transposició al dret espanyol ha introduït nous criteris a 

tindre en compte per a la protecció del domini públic hidràulic, que s'agrupen en 

l'article 92 del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, 

de 20 de juliol.  
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Aquest Reial decret no és una transposició de la Directiva 2007/60/CE del Parlament 

Europeu i del Consell, de 23 d'octubre del 2007, si bé s'incorporen els criteris que dita 

Directiva estableix pel que fa a les zones inundables. La creixent i ràpida pressió sobre 

els llits, fonamentalment urbanística, redueix dia a dia l'espai fluvial, incrementa els 

riscos enfront de les inundacions i menyscaba la protecció mediambiental del domini 

públic hidràulic, exigida per la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del 

Consell. 

L'aplicació dels criteris establerts en aquestes directives europees obliga a modificar 

alguns aspectes del Reglament del Domini Públic Hidràulic, com ara la definició de llit, 

la regulació de les zones que ho protegeixen, la zona de servitud i la zona de policia, i 

la regulació de les zones inundables. En tots aquests elements han d'introduir-se, a més 

d'altres específics, criteris generals per a la seva protecció ambiental, garantint, així 

mateix, la protecció de les persones i béns. 

La definició de llit natural establida en el vigent Reglament, basada en el concepte de la 

màxima crescuda ordinària, s'ha mostrat clarament insuficient en nombroses 

situacions, per la qual cosa resulta imprescindible que els llits naturals es defineixin no 

sols a partir de criteris hidrològics, sinó atenent també a altres característiques, com 

les geomorfològiques, les ecològiques i tenint en compte les referències històriques 

disponibles. 

La protecció del domini públic hidràulic, a través de les zones de servitud i de policia, 

ha de previndre el seu deteriorament i el dels ecosistemes aquàtics i protegir el règim 

dels corrents en avingudes. En conseqüència, la zona de servitud adquireix noves 

funcions com la protecció de l'ecosistema fluvial i del pas públic de vianants, a més de 

les tradicionals de vigilància, salvament i amarrament d'embarcacions. La zona de 

policia adquireix la seva autèntica rellevància en la protecció del règim de corrents, 

fixant-se criteris tècnics perquè aquesta protecció del règim de corrents sigui eficaços, 

i es posa un èmfasi especial en la possibilitat d'ampliar els 100 metres d'amplària de la 

dita zona, quan sigui necessari per a la seguretat de les persones i béns, establint-se, 

així mateix, criteris tècnics precisos per a avaluar tal possibilitat. S’ha de tenir en 
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compte que la modificació de la zona de policia podrà ser promoguda per 

l’administració local 

Les zones inundables són també de gran transcendència, donades les conseqüències 

dramàtiques, en pèrdua de vides humanes i en repercussions econòmiques, que les 

inundacions han suposat en el nostre país. Per això, es planteja l'elaboració d'un 

Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables, a desenvolupar en col·laboració 

amb les comunitats autònomes, que aportarà una informació molt valuosa perquè es 

tingui en compte per les restants administracions en l'exercici de les seves 

competències sobre ordenació del territori i planificació urbanística, i que serà 

imprescindible per a incrementar la seguretat dels ciutadans. El Govern per Reial 

decret, podrà establir les limitacions en l'ús de les zones inundables que estimi 

necessàries per a garantir la seguretat de les persones i béns. Les comunitats 

autònomes, i, si és el cas, les administracions locals, podran establir, a més, normes 

complementàries de la dita regulació. 

Quant al segon àmbit de modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic, la 

seguretat de preses, embassaments i basses, es determinen les condicions essencials de 

seguretat que han de complir les preses i embassaments, establint les obligacions i 

responsabilitats dels seus titulars, els procediments de control de la seguretat i les 

funcions que corresponen a l'Administració pública, amb la finalitat de protegir a les 

persones, el medi ambient i les propietats, 

S’estableix com a àmbit d'aplicació d'aquest nou títol del Reglament del Domini Públic 

Hidràulic, les preses, embassaments i les basses d'aigües. No obstant, com passava fins 

ara, les basses que emmagatzemen estèrils miners i residus es continuaran regint per la 

seva legislació específica en matèria de seguretat minera. I tampoc es regiran per 

aquestes disposicions les preses petites l'altura de les quals sigui menor de 5 metres i 

tinguin menys de 100.000 metres cúbics de capacitat. 

El nou sistema de seguretat descansa sobre dos pilars. En primer lloc, sobre la base de 

les obligacions exigides al titular de la presa o bassa, definides amb precisió en les 

Normes Tècniques de Seguretat. En segon lloc, per mitjà del control de la seguretat 

com a conjunt d'actuacions que ha de realitzar l'administració pública competent per a 
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verificar que el titular ha complit les exigències establides en les Normes Tècniques de 

Seguretat.  

En relació amb les obligacions del titular, destaca l'exigència d'inscripció de la presa o 

bassa en el Registre, la designació d'un equip tècnic garant de l'adequada aplicació de 

les condicions de seguretat, l'acreditació de la solvència econòmica suficient per a fer 

front a les exigències de seguretat, i la cobertura dels riscos que la construcció i 

explotació de la presa implica. Respecte a l'activitat de control exercida per 

l'Administració pública competent, al marge de la identificació de totes les funcions que 

li corresponen, com a garant últim del funcionament del sistema de seguretat, es regula 

el Registre de seguretat, en el quin s'inscriuran, per a cada presa o bassa, totes les 

actuacions administratives que es produeixin; així com les especialitats derivades de la 

nova construcció o la gran reparació d'una presa i el seu embassament, i en particular, 

la declaració acreditativa del compliment de les exigències derivades del control de 

seguretat. 
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CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIEESS  DD’’AAJJUUTTSS  AALLSS  EENNSS  LLOOCCAALLSS  11 

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

� ORDRE IRP/9/2008, de 8 de gener, per la qual s'aproven les bases 

reguladores de les subvencions per a la realització d'activitats de foment de la 

pau i de la cultura de la pau i s'obre convocatòria pública per a la presentació 

de sol·licituds per a l'any 2008. DOGC núm. 5051 - 18/01/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/92/2008, de 9 de gener, per la qual es fa pública la 

convocatòria de subvencions adreçades als municipis connectats a xarxes 

d'abastament supramunicipals per fer front a les despeses derivades de 

la recuperació urgent de captacions en desús. DOGC núm. 5057 - 28/01/2008 

� ORDRE IRP/19/2008, de 18 de gener, per la qual s'aproven les bases 

reguladores de les subvencions per a la realització d'activitats commemoratives, 

de recerca i de difusió de la memòria històrica, i s'obre convocatòria pública 

per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció d'aquestes subvencions, per 

a l'any 2008. DOGC núm. 5058 - 29/01/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/4071/2007, de 18 de desembre, per la qual es modifica 

el termini d'execució i justificació que estableix la base 10.1 de la Resolució 

MAH/4168/2006, de 21 de novembre, mitjançant la qual es fa pública la 

convocatòria d'ajuts per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica 

de residus municipals per a l'any 2007. DOGC núm. 5061 - 01/02/2008 

� ORDRE CMC/24/2008, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases que 

han de regir la concessió de subvencions a entitats locals que programin 

activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional. DOGC núm. 

5061 - 01/02/2008 

� RESOLUCIÓ JUS/262/2008, de 31 de gener, per la qual s'atorguen 

subvencions als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau. 

DOGC núm. 5066 - 08/02/2008 

                                                 
1 mmééss  iinnffoorrmmaacciióó  ssoobbrree  lleess  ccoonnvvooccaattòòrriieess  vviiggeennttss  aall  wweebb  ddee  ll’’AACCMM::  
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� RESOLUCIÓ MAH/254/2008, de 28 de gener, per la qual es convoca 

concurs públic per a la concessió de subvencions per a l'adquisició de sòl urbà i 

urbanitzable amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial 

per a l'any 2008 i se n'aproven les bases reguladores (codi HA 03/08). DOGC 

núm. 5066 - 08/02/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/253/2008, de 29 de gener, de convocatòria d'ajuts 

personalitzats a l'allotjament per a l'any 2008 (codi HA 05/08 DOGC núm. 5066 

- 08/02/2008 

 

 

                                                                                                                                               
http://www.associacio.net/agendainoticies/subvencionsiajuts/index.shtml 



DRET LOCAL  Número 12 
actualitat jurídica local  febrer2008 

- 17 - 

BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt  

� Resolución de 23 de enero de 2008, del Instituto Nacional de 

Administración Pública, por la que se convocan para el ejercicio 2008, 

ayudas para planes de formación continua en el marco del IV Acuerdo de 

Formación Continua en las Administraciones Públicas. BOE 28/01/2008 
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AALLTTRREESS  NNOORRMMEESS  ii  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS 

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa 

� CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 

a l'habitatge (DOGC núm. 5044, pàg. 1609, de 9.1.2008). DOGC núm. 5065 - 

07/02/2008 

� DECRET 290/2007, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual 

d'actuació estadística per a l'any 2008. DOGC núm. 5049 - 16/01/2008 

� RESOLUCIÓ ECF/51/2008, de 14 de gener, per la qual es fa públic l'Acord 

3/2007, de 24 d'abril, del Consell de Política Fiscal i Financera, pel qual 

s'estableixen els criteris generals per a l'aplicació del dèficit per inversions 

previst a la Llei orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària de la Llei 

general d'estabilitat pressupostària, segons la redacció donada per la Llei 

orgànica 3/2006, de 26 de maig. DOGC núm. 5052 - 21/01/2008 

� DECRET 5/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de 

Cultura i Mitjans de Comunicació les funcions i els serveis traspassats a la 

Generalitat de Catalunya relatius a l'assignació de l'ISBN (International Standard 

Book Number) i de l'ISSN (International Standard Serial Number). DOGC núm. 

5056 - 25/01/2008 

� DECRET 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de 

Justícia les funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de 

declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a 

associacions i fundacions. DOGC núm. 5056 - 25/01/2008 

� DECRET 7/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques les funcions i els serveis traspassats a la 

Generalitat de Catalunya en matèria d'ordenació i gestió del litoral 

(autoritzacions i instal·lacions marítimes). DOGC núm. 5056 - 25/01/2008 
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� DECRET 8/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Salut 

les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya relatius a 

l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. DOGC núm. 5056 - 25/01/2008 

� DECRET 9/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament 

d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural les funcions i els serveis traspassats a la 

Generalitat de Catalunya en matèria d'agricultura: gestió, control i pagament de 

l'ajut comunitari a les organitzacions de productors de fruites i hortalisses 

d'àmbit superior a Catalunya. DOGC núm. 5056 - 25/01/2008 

� DECRET 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents 

DOGC núm. 5056 - 25/01/2008 

� DECRET 19/2008, de 29 de gener, pel qual es regula la competència 

sancionadora en matèria d'energia i mines. DOGC núm. 5060 - 31/01/2008 

� DECRET 22/2008, de 29 de gener, pel qual es modifica el Decret 133/2005, 

de 28 de juny, pel qual es crea el Consell del Voluntariat. DOGC núm. 5060 - 

31/01/2008 

� DECRET 23/2008, de 29 de gener, pel qual es modifica el Decret 92/2003, 

d'1 d'abril, de creació de la Comissió Rectora del Pla Nacional de 

l'Associacionisme i el Voluntariat. DOGC núm. 5060 - 31/01/2008 

� DECRET 29/2008, de 29 de gener, d'organització i funcionament del Consell 

de Relacions Laborals. DOGC núm. 5061 - 01/02/2008 

� DECRET 32/2008, de 5 de febrer, pel qual es modifica el Decret 634/2006, 

de 27 de desembre, de modificació del Decret 478/2006, de 5 de desembre, 

d'estructura del Departament de la Vicepresidència. DOGC núm. 5065 - 

07/02/2008 

� RESOLUCIÓ IRP/12/2008, de 10 de gener, per la qual es dóna publicitat a 

un acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de 

Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. DOGC núm. 5047 - 

14/01/2008 
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� RESOLUCIÓ IUE/3953/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableix el 

calendari d'activitats firals de Catalunya de 2008. DOGC núm. 5047 - 14/01/2008 

� RESOLUCIÓ PRE/9/2008, de 9 de gener, per la qual es dóna publicitat a 

l'adhesió d'alguns ens locals al Conveni Marc entre l'Administració de l'Estat i 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d'un model 

integrat d'Atenció al Ciutadà en l'àmbit territorial de Catalunya. DOGC núm. 

5048 - 15/01/2008 

� ORDRE TRE/28/2008, de 22 de gener, de modificació de l'Ordre 

TRE/449/2007, de 5 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes 

locals a Catalunya per a l'any 2008 (DOGC núm. 5023, pàg. 51886, de 

5.12.2007). DOGC núm. 5062 - 04/02/2008 

� CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Ordre TRE/449/2007, de 22 de novembre, 

per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per l'any 2008 

(DOGC núm. 5023, pàg. 51886, de 5.12.2007). DOGC núm. 5066 - 08/02/2008 
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt  

� Corrección de errores de la 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 

28/01/2008 

� Real Decreto-Ley 1/2008, de 18 de enero, por el que se determina el 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para 2008 y se 

concede un crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales, por importe de 200.000.000 euros con destino a la acogida 

e integración de inmigrantes, así como al refuerzo educativo de los mismos. 

BOE 19/01/2008. 

� Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se aprueba su 

Estatuto. BOE 14/01/2008.  

� Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, de disolución del Congreso de los 

Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones. BOE 15/01/2008. 

� Real Decreto 11/2008, de 11 de enero, por el que se desarrollan actuaciones 

previstas en el Real Decreto-ley 10/2007, de 19 de octubre, por el que se 

adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las intensas 

tormentas de lluvia y viento e inundaciones que han afectado a la Comunitat 

Valenciana durante los días 11 al 19 de octubre de 2007. BOE 15/01/2008. 

� Real Decreto 1759/2007, de 28 de diciembre, por el que se regulan los 

modelos y el procedimiento de remisión de la información que deben presentar 

las empresas públicas y determinadas empresas en virtud de lo establecido en la 

Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre 

las Administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia 

financiera de determinadas empresas. BOE 16/01/2008. 
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� Real Decreto 1725/2007, de 21 de diciembre, por el que cierran las 

inversiones del primer horizonte del Plan Nacional de Regadíos en mejora y 

consolidación de regadíos. BOE 16/01/2008. 

� Decreto 145/2007, de 21 de diciembre, por el que se fija el calendario de días 

inhábiles para el año 2008 a efectos de plazos administrativos. BOE 16/01/2008. 

� Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal. BOE 

19/01/2008. 

� Real Decreto 64/2008, de 25 de enero, por el que se modifica el Reglamento 

General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de 

mayo. BOE 26/01/2008. 

� Real Decreto 66/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de 

empleo público para el año 2008. BOE 30/01/2008. 

� Real Decreto 158/2008, de 8 de febrero, de reforma del Real Decreto 

685/2005, de 10 de junio, sobre publicidad de resoluciones concursales y por el 

que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil aprobado por Real 

Decreto 1784/1996, de 19 de julio, en materia de publicidad registral de las 

resoluciones concursales, y por el que se modifica el Reglamento del Registro 

Mercantil para la mejora de la información del registro mercantil central. BOE 

09/02/2008. 

� Real Decreto 179/2008, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 6/2008, de 11 de enero, sobre determinación del nivel mínimo de 

protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia en el ejercicio 2008. BOE 09/02/2008. 

� Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE 

25/01/2008 
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� Corrección de errores del Real Decreto 66/2008, de 25 de enero, por el 

que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2008. BOE 31/01/2008 

� Corrección de errores del 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 07/02/2008 

� Resolución de 29 de enero de 2008, del Congreso de los Diputados, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

1/2008, de 18 de enero, por el que se determina el Indicador Público de Renta 

de Efectos Múltiples (IPREM) para 2008 y se concede un crédito extraordinario 

en el Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por importe de 

200.000.000 de euros con destino a la acogida e integración de inmigrantes, así 

como al refuerzo educativo de los mismos. BOE 05/02/2008 

� Corrección de errores de la Resolución de 2 de enero de 2008, de la 

Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan 

instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el 

ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la 

disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, y se actualizan para el año 2008 las cuantías de las 

retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de 

la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio. BOE 

22/01/2008 

� Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje 

(número 176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de 

octubre de 2000. BOE 05/02/2008 

� Orden FOM/28/2008, de 17 de enero, por la que se dictan normas sobre la 

colaboración del servicio de correos en las elecciones al Congreso de los 

Diputados y al Senado, y en las elecciones al Parlamento de Andalucía. BOE 

19/01/2008. 
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� Acuerdo de 7 de febrero de 2008, de la Presidencia del Tribunal 

Supremo y de la Sala del Artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, por el que se habilita el Registro General del Tribunal Supremo y la 

Secretaría de la Sala del Artículo 61 LOPJ para la presentación de los recursos 

contencioso-electorales que pudieran interponerse, los días 13, 14, 15 y 16 de 

febrero de 2008, así como las alegaciones atinentes a los mismos. BOE 

08/02/2008. 

 


