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NNOORRMMAATTIIVVAA  CCAATTAALLAANNAA 

11..  LLlleeii  4422//22000077,,  ddee  1133  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ddeell  PPaattrriimmoonnii  NNaattuurraall  ii  ddee  

llaa  BBiiooddiivveerrssiittaatt..  BBOOEE  1144//1122//22000077  

La  Llei 42/2007 –que deroga i substitueix la Llei 4/1989, de 27 de març, de 

conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres- estableix el règim jurídic 

bàsic de la conservació, l’ús sostenible, la millora i la restauració del patrimoni natural i 

de la biodiversitat, com a part del deure de conservar i de l’objectiu de garantir els 

drets de les persones a un medi ambient adequat per al seu benestar, la seva salut i el 

seu desenvolupament. 

En aquest sentit la Llei recull que les administracions competents han de garantir que la 

gestió dels recursos naturals es produeixi amb els majors beneficis per a les 

generacions actuals, sense minva de la seva potencialitat per satisfer les necessitats i 

aspiracions de les generacions futures, vetllar pel manteniment i la conservació del 

patrimoni, la biodiversitat i els recursos naturals existents a tot el territori nacional, 

amb independència de la seva titularitat o règim jurídic, i tenir en compte 

l’aprofitament ordenat i la restauració dels seus recursos renovables. 

Els principis que inspiren aquesta Llei se centren, des de la perspectiva de la 

consideració del mateix patrimoni natural, en el manteniment dels processos ecològics 

essencials i dels sistemes vitals bàsics, en la preservació de la diversitat biològica, 

genètica, de poblacions i d’espècies i en la preservació de la varietat, singularitat i 

bellesa dels ecosistemes naturals, de la diversitat geològica i del paisatge. 

Pel que fa als continguts concrets la llei s’artitula a través de sis títols i les disposicions 

addicionals, finals i derogatòries corresponents. El títol I recull la regulació dels 

instruments necessaris per al coneixement i la planificació del patrimoni natural i la 

biodiversitat. S’hi considera, en primer lloc, l’Inventari del patrimoni natural i de la 

biodiversitat com a instrument per recollir la distribució, l’abundància, l’estat de 

conservació i la utilització del patrimoni natural esmentat, amb una atenció especial als 

elements que requereixin mesures específiques de conservació o hagin estat declarats 
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d’interès comunitari.  El segon component del títol I fa referència al Pla estratègic 

estatal del patrimoni natural i de la biodiversitat, la finalitat del qual és l’establiment i la 

definició d’objectius, criteris i accions que promoguin la conservació, l’ús sostenible i, si 

s’escau, la restauració del patrimoni i els recursos naturals terrestres i marins i de la 

biodiversitat. I el tercer component del títol I al·ludeix al planejament dels recursos 

naturals i manté com a instruments bàsics els plans d’ordenació dels recursos naturals i 

les directrius per a l’ordenació dels recursos naturals, creats a la Llei 4/1989, de 27 de 

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

Tots els instruments de planificació previstos en aquest títol I han d’incloure, 

necessàriament, tràmits d’informació pública i de consulta als agents econòmics i 

socials, a les administracions públiques afectades i a les organitzacions sense fins 

lucratius que persegueixin la consecució dels objectius d’aquesta Llei, així com, si 

s’escau, l’avaluació ambiental prevista a la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació 

dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.  

El títol II recull la catalogació i conservació d’hàbitats i espais del patrimoni natural i se 

centra, en primer lloc, en la catalogació d’hàbitats en perill de desaparició, on 

s’inclouen els hàbitats la conservació o restauració dels quals exigeix mesures 

específiques de protecció i conservació. El segon capítol del títol II estableix el règim 

especial per a la protecció dels espais naturals, partint de la definició de la Llei 4/1989, 

de 27 de març, amb la incorporació específica de les àrees marines protegides, i la 

creació de la xarxa d’àrees marines protegides. El tercer capítol del títol II se centra en 

la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000, formada pels llocs d’importància comunitària, 

les zones especials de conservació i les zones de protecció especial per a les aus, i el 

quart capítol del títol II se centra en les àrees protegides per instruments 

internacionals de conformitat amb els convenis i acords internacionals corresponents. 

El títol III se centra en la conservació de la biodiversitat silvestre i estableix l’obligació 

que les comunitats autònomes adoptin les mesures necessàries per garantir la 

conservació de la biodiversitat que viu en estat silvestre, atenent preferentment la 

preservació dels seus hàbitats i establint règims específics de protecció per a les 

espècies silvestres la situació de les quals ho requereixi d’aquesta manera. Es prohibeix 
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la introducció d’espècies al·lòctones quan siguin susceptibles de competir amb les 

espècies autòctones. Com a complement a les accions de conservació in situ, per a les 

espècies incloses al Catàleg espanyol d’espècies amenaçades la Llei estableix, en el 

capítol segon d’aquest títol III, l’obligació d’impulsar el desenvolupament de programes 

de cria o propagació fora del seu hàbitat natural. El capítol tercer del títol III se centra 

en la problemàtica creixent de les espècies invasores derivada de la globalització 

d’intercanvis de tot tipus i en la creació del Catàleg espanyol d’espècies exòtiques 

invasores, en el qual s’hi han d’incloure totes les espècies i subespècies exòtiques 

invasores que constitueixin de fet o puguin arribar a constituir una amenaça greu per a 

les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemas. El capítol quart del títol III 

regula la protecció de les espècies amb relació a la caça i la pesca que, en la seva 

condició d’aprofitament de recursos naturals, s’han de garantir, però limitant l’aplicació 

als espais, les dates, els mètodes de captura i les espècies que determinin les 

comunitats autònomes, que en cap cas han d’incloure les espècies de la Llista 

d’espècies d’interès especial, o els mètodes o les espècies prohibits per la Unió 

Europea. 

El títol IV se centra en la promoció de l’ús sostenible del patrimoni natural i de la 

biodiversitat, amb un primer capítol centrat en les reserves de la biosfera espanyoles, 

que constitueixen un subconjunt de la Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera. El 

capítol segon del títol IV regula l’accés als recursos genètics procedents de tàxons 

silvestres i el repartiment de beneficis derivats de la seva utilització.El capítol tercer 

recull el comerç internacional d’espècies silvestres; adequa el seu desenvolupament als 

principis de la sostenibilitat i, d’acord amb la legislació internacional. Finalment, el 

capítol quart d’aquest títol se centra en els aspectos aplicables del mateix Conveni 

sobre la diversitat biològica i de l’Organització Mundial de Propietat Intel·lectual sobre 

promoció dels coneixements tradicionals per a la conservació del patrimoni natural i la 

biodiversitat. 

El títol V recull les disposicions específiques dirigides al foment del coneixement, la 

conservació i restauració del patrimoni natural i de la biodiversitat i incorpora la 

creació del Fons per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat que ha d’actuar com a 

instrument de cofinançament dirigit a assegurar la cohesió territorial i la consecució 
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dels objectius d’aquesta Llei, en particular l’elaboració en el termini de tres anys dels 

plans i instruments de gestió que s’hi preveuen, i posar en pràctica les mesures 

encaminades a recolzar la gestió forestal sostenible, la prevenció estratègica d’incendis 

forestals, la custòdia del territori i la protecció d’espais naturals i forestals. 

Finalment com a element imprescindible d’aplicació dels principis i les directives 

europees en matèria de patrimoni natural i biodiversitat (prevenir millor que curar; qui 

contamina, paga; principi de precaució…), el títol VI recull les disposicions generals, la 

tipificació i la classificació de les infraccions i la classificació i prescripció de les sancions 

corresponents, així com la prevalença de la responsabilitat penal sobre l’administrativa. 
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22..  LLlleeii  4455//22000077,,  ddee  1133  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ppeerr  aall  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  

ssoosstteenniibbllee  ddeell  mmeeddii  rruurraall..  BBOOEE  1144//1122//22000077  

L’aprovació de la Llei 45/2007, per al desenvolupament sostenible del medi rural 

respon a la importància actual del medi rural a Espanya, que integra el 20 per cent de la 

població, que s’elevaria fins al 35 per cent si s’hi incloguessin les zones periurbanes i 

afecta el 90 per cent del territori, i el fet que en aquest immens territori rural hi hagi la 

totalitat dels nostres recursos naturals  

La Llei parteix de la premisa que tota política rural ha de buscar una major integració 

territorial de les zones rurals, facilitar una relació de complementarietat entre el medi 

rural i l’urbà, i fomentar en el medi rural un desenvolupament sostenible. Per aquest 

motiu la norma comprèn tot tipus d’accions i mesures de desenvolupament rural 

sostenible, tant d’origen nacional com comunitari, aplicades per l’Administració 

General de l’Estat i concertadament amb les altres administracions públiques, segons 

les seves respectives competències. 

Quant al contingut, la Llei persegueix la millora de la situació socioeconòmica de la 

població de les zones rurals i l’accés a uns serveis públics suficients i de qualitat. En 

particular, es concedeix una atenció preferent a les dones i els joves, dels quals depèn 

en gran mesura el futur del medi rural. 

Les accions i mesures previstes a la Llei són multisectorials i mediambientals. De 

manera coherent, reflecteixen la nova realitat d’un medi rural econòmicament cada 

vegada més diversificat i al qual es reconeix una important multifuncionalitat per a la 

societat en el seu conjunt. L’aplicació d’aquesta Llei requereix un elevat grau de 

governança. Per a això s’estableixen instruments de programació i col·laboració entre 

administracions, principalment un programa de desenvolupament rural sostenible 

plurianual, i es promou i s’incentiva la participació del sector privat en el procés de 

desenvolupament rural sostenible. 

La Llei pretén contribuir a fer que els ciutadans que viuen en municipis rurals puguin 

fer un nou salt qualitatiu en el seu nivell de desenvolupament, i que l’immens territori 
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rural i una bona part de la població del país puguin obtenir les millores suficients i 

duradores que necessiten. 

La Llei consta de 40 articles distribuïts en quatre títols i nou disposicions 

complementàries. El títol preliminar recull l’objecte de la Llei, els objectius generals i 

específics, i diverses definicions. L’objecte bàsic de la Llei és regular i establir mesures 

per afavorir un desenvolupament sostenible del medi rural, mitjançant l’acció de 

l’Administració General de l’Estat i la concertada amb les altres administracions 

públiques. Els seus objectius generals són simultàniament econòmics, socials i 

mediambientals. Els objectius específics orienten el contingut de la Llei i defineixen les 

mesures generals possibles per perseguir un desenvolupament rural sostenible. 

Aquestes mesures cobreixen una gran varietat d’objectius, des dels orientats a la 

diversificació de l’activitat econòmica i la millora d’infraestructures i equipaments 

públics, fins als de prestació de serveis socials bàsics i l’assoliment d’una qualitat 

ambiental en el medi rural. 

En el títol I es configura la Programació per al desenvolupament rural sostenible que és 

l’instrument principal per a l’aplicació de la Llei, perquè s’hi han de concretar les 

mesures de política rural, els procediments i els mitjans per portar-les a terme. Les 

mesures de desenvolupament rural que ha de concertar l’Administració General de 

l’Estat amb les altres administracions públiques rural serveixen de base per orientar el 

contingut del Programa. Aquestes mesures s’agrupen per tipus de matèries: 

• Les mesures de foment de la diversificació econòmica. Es parteix de fomentar 

la consolidació del sector agroalimentari i de potenciar la seguretat alimentària, 

juntament amb el suport a l’activitat econòmica vinculada a la indústria, el 

comerç, el turisme i altres serveis, i la necessitat de generar nous tipus 

d’activitats locals. 

• Les mesures de creació i manteniment de l’ocupació preveuen actuacions 

públiques de suport i formació, especialment per a les dones i els joves, i a les 

zones rurals prioritàries. De la mateixa manera, entre les mesures 

d’infraestructures, equipaments i serveis bàsics s’inclou millorar el transport 
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públic, assegurar el proveïment energètic, implantar el tractament de residus i 

recolzar la dotació de serveis públics municipals. 

• Les mesures a favor de promoure la producció i l’ús d’energies renovables, i la 

seva relació amb l’adaptació d’activitats i usos als efectes del canvi climàtic. Així 

mateix, es concedeix una importància singular a les mesures per al foment de 

l’eficiència, l’estalvi i el bon ús de l’aigua, singularment pel que fa a la 

modernització de regadius. 

• Les mesures per potenciar la utilització de les tecnologies de la informació i la 

comunicació, completant i millorant la cobertura de les telecomunicacions en 

tot el medi rural, pretenen afavorir l’activitat econòmica i la millota dels serveis. 

• Les mesures relatives a l’accés de la població rural a uns serveis públics bàsics 

de qualitat preveuen l’educació i la cultura, a través de l’atenció específica a una 

gran varietat d’aspectes en relació amb els alumnes i els centres, però també. Es 

preveuen mesures per propiciar que els empleats públics, preferentment els 

docents i sanitaris, s’estabilitzin en el medi rural.  

• Les mesures de protecció social promouen la posada en marxa del sistema per 

a l’autonomia i l’atenció a la dependència, persegueixen la integració social dels 

immigrants i recolzen la millora dels programes socials en el medi rural. 

• Finalment, les mesures es dirigeixen a fer compatible el desenvolupament 

urbanístic amb el manteniment del medi ambient rural, a facilitar l’accés a 

l’habitatge, especialment dels joves, i a afavorir la recuperació del patrimoni 

arquitectònic rural. 

 

El títol II, finançament de les mesures per al desenvolupament rural sostenible, 

contempla els criteris generals per a l’assignació de la despesa derivada del Programa 

entre les administracions públiques. En particular, destaca el possible cofinançament 

per part de l’Estat de les mesures que siguin concertades amb les altres 

administracions públiques, així com la creació d’un programa pressupostari únic en els 
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pressupostos generals de l’Estat que identifiqui la seva aportació total al finançament 

del Programa. 

Finalment, el títol III, disposicions organitzatives, estableix diversos instruments 

necessaris per a l’aplicació de la Llei. Del bon funcionament d’aquests instruments, i 

molt especialment del Consell per al Medi Rural, l’organisme de coordinació i 

cooperació entre les administracions públiques, depèn la correcta aplicació de la Llei. 
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3. LLlleeii  4499//22000077,,  ddee  2266  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ppeerr  llaa  qquuaall  ss’’eessttaabblleeiixx  eell  

rrèèggiimm  dd''iinnffrraacccciioonnss  ii  ssaanncciioonnss  eenn  mmaattèèrriiaa  dd''iigguuaallttaatt  

dd''ooppoorrttuunniittaattss,,  nnoo  ddiissccrriimmiinnaacciióó  ii  aacccceessssiibbiilliittaatt  uunniivveerrssaall  ddee  

lleess  ppeerrssoonneess  aammbb  ddiissccaappaacciittaatt..  BBOOEE  2277//1122//22000077. 

La Llei 49/2007 s’aprova en el marc de la previsió de la disposició final onzena de la Llei 

51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat 

universal de les persones amb discapacitat. I parteix del convenciment que el ple 

exercici dels drets ciutadans per part de les persones amb discapacitat exigeix dels 

poders públics i de les diferents administracions públiques una atenció permanent i la 

posada en marxa de mecanismes específics perquè puguin gaudir-ne amb garantia i en 

igualtat de condicions amb tota la ciutadania. 

En aquest context aquesta Llei té per objecte, segons el seu primer article, establir el 

règim d’infraccions i sancions que garanteixen les condicions bàsiques en matèria 

d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 

discapacitat. S’ha de tenir en compte que el règim d’infraccions i sancions que 

s’estableix en aquesta Llei és comú en tot el territori de l’Estat i ha de ser objecte de 

tipificació pel legislador autonòmic, sense perjudici de les altres infraccions i sancions 

que pugui establir en l’exercici de les seves competències. 

La Llei s’estructura en tres títols. En el títol I es defineix, en tres capítols, el règim 

comú d’infraccions i sancions. En el capítol I es regulen les infraccions, que es 

classifiquen en lleus, greus i molt greus. Tot això, sense perjudici del que estableixi la 

legislació autonòmica. El capítol II regula les sancions determinant les quanties mínima i 

màxima amb què s’han de sancionar les infraccions lleus, greus i molt greus, i establint 

els criteris per a la graduació de les sancions, així com la possibilitat d’imposar sancions 

accessòries. El capítol III regula determinats aspectes del règim sancionador. Entre les 

qüestions regulades en aquest capítol, hi ha les relatives als possibles responsables de 

les infraccions; les persones interessades en el procediment; la publicitat de les 

resolucions sancionadores, la prescripció de les infraccions i sancions i el deure de 

col·laboració.  
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El títol II estableix les normes específiques aplicables per l’Administració General de 

l’Estat. En aquest sentit, l’article 15 determina que la competència per a l’exercici de la 

potestat sancionadora correspon a l’Administració General de l’Estat quan les 

conductes infractores es projectin en un àmbit territorial superior al d’una comunitat 

autònoma. El capítol I d’aquest títol II es refereix a les infraccions i sancions. En matèria 

d’infraccions es complementa la tipificació d’infraccions recollida a l’article 3, per mitjà 

de la definició de conductes, actuacions o omissions que es classifiquen en infraccions 

lleus, greus i molt greus. D’altra banda, en matèria de sancions, s’estableixen tres graus 

de sancions per a cada tipus d’infracció, Aixa com les quanties mínima i màxima per a 

cada grau. El capítol II regula el procediment sancionador partint de l’aplicació, amb 

caràcter general, del procediment sancionador establert en el títol IX de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú, així com el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel 

qual s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestad 

sancionadora. Finalment el capítol III regula els òrgans competents en el procediment 

ancionador en l’àmbit de l’Administració General e l’Estat. 
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CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIEESS  DD’’AAJJUUTTSS  AALLSS  EENNSS  LLOOCCAALLSS  11 

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

� ORDRE MAH/38/2008, de 22 de gener, per la qual s'aproven les bases 

reguladores dels ajuts per a la reparació i el manteniment dels punts d'aigua de 

la xarxa bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals. DOGC núm. 5067 - 

11/02/2008 

� ORDRE MAH/37/2008, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases 

reguladores de les subvencions per al foment de les actuacions de les 

agrupacions de defensa forestal (ADF) i les seves federacions. DOGC núm. 5067 

- 11/02/2008 

� CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució MAH/92/2008, 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, pàg. 6678, de 

28.1.2008). DOGC núm. 5069 - 13/02/2008 

� ORDRE ASC/54/2008, de 13 de febrer, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions als projectes per a joves que els 

ajuntaments, mancomunitats de municipis, consorcis constituïts per ens locals i 

entitats municipals descentralitzades elaborin en el marc del Pla nacional de 

joventut. DOGC núm. 5075 - 21/02/2008 

� RESOLUCIÓ PTO/433/2008, de 20 de febrer, de convocatòria per a 

l'atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 

barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el Decret 

369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei esmentada. DOGC núm. 

5076 - 22/02/2008 

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

http://www.associacio.net/agendainoticies/subvencionsiajuts/index.shtml 
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� ORDRE CMC/57/2008, de 31 de gener, sobre les condicions tècniques de les 

actuacions a incloure en el Programa específic de biblioteques, integrat en el Pla 

únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012. DOGC núm. 5076 - 22/02/2008 

��  RESOLUCIÓ VCP/473/2008, de 14 de febrer, per la qual es convoca 

concurs públic per a la concessió de les subvencions per al suport al programa 

"Pla Català Esport a l'Escola" corresponents al Programa E de les bases 

reguladores aprovades per la Resolució VCP/3419/2007, de 8 de novembre, per 

a l'any 2008. DOGC núm. 5078 - 26/02/2008  

��  RESOLUCIÓ VCP/474/2008, de 14 de febrer, per la qual es convoca 

concurs públic per a la concessió de les subvencions per al suport al programa 

"Jocs Esportius Escolars de Catalunya" corresponents al Programa E de les 

bases reguladores aprovades per la Resolució VCP/3419/2007, de 8 de 

novembre, per a l'any 2008 DOGC núm. 5078 - 26/02/2008  

� RESOLUCIÓ EDU/589/2008, de 20 de febrer, per la qual s'atorguen 

subvencions a les corporacions locals titulars de llars d'infants, per als cursos 

2006-2007 i 2007-2008. DOGC núm. 5083 - 04/03/2008 

��  ORDRE CMC/81/2008, de 18 de febrer, per la qual s'aprova la tramitació 

telemàtica dels procediments de subvencions per a les administracions locals i 

entitats vinculades. DOGC núm. 5083 - 04/03/2008  

� RESOLUCIÓ MAH/600/2008, de 28 de febrer, per la qual es fa pública 

l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds 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. 5085 - 06/03/2008 

� ORDRE ASC/89/2008, de 15 de febrer, per la qual es prorroguen les 

prestacions i ajuts del Departament d'Acció Social i Ciutadania reconeguts en 

les convocatòries de l'exercici 2006 i anteriors. DOGC núm. 5086 - 07/03/2008 
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��  RESOLUCIÓ MAH/615/2008, de 26 de febrer, per la qual es determinen els 

terminis corresponents a l'any 2008 per a la sol·licitud dels tests de l'edifici i 

dels informes interns d'idoneïtat que preveuen el Decret 455/2004, de 14 de 

desembre, de regulació del Pla de rehabilitació d'habitatges de Catalunya, el 

Decret 244/2005, de 8 de novembre, i el Decret 288/2007, de 24 de desembre 

de 2007, que prorroga la vigència del Decret 244/2005. DOGC núm. 5086 - 

07/03/2008  
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt  

� Orden INT/277/2008, de 31 de enero por la que se desarrolla el Real 

Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en 

atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o 

de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión. 

BOE 12/02/2008 
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AALLTTRREESS  NNOORRMMEESS  ii  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS  

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa 

� LLEI 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu. DOGC núm. 5082 - 

03/03/2008 

� CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008 (DOGC núm. 5038, 

pàg. 57814, de 31.12.2007). DOGC núm. 5070 - 14/02/2008 

� CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de 

mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 5038, pàg. 58235, de 31.12.2007). 

DOGC núm. 5070 - 14/02/2008 

� REIAL DECRET 232/2008, de 15 de febrer, sobre ampliació de mitjans 

patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel 

Reial decret 2646/1985, de 27 de desembre, en matèria d'obres hidràuliques 

(presa de la Llosa del Cavall). DOGC núm. 5074 - 20/02/2008 

� CORRECCIÓ D'ERRADA al Reial decret 1405/2007, de 29 d'octubre, 

sobre traspàs de funcions i de serveis de l'Administració de l'Estat a la 

Generalitat de Catalunya relatives a l'assignació de l'ISBN (International 

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

(DOGC núm. 4998, pàg. 41772, de 30.10.2007). DOGC núm. 5077 - 25/02/2008 

� DECRET 39/2008, de 26 de febrer, pel qual es crea la Comissió 

Interdepartamental de Participació Ciutadana. DOGC núm. 5080 - 28/02/2008 

� DECRET 42/2008, de 4 de març, pel qual es regula la coordinació executiva 

de l'acció exterior del Govern de la Generalitat. DOGC núm. 5085 - 06/03/2008 

� DECRET 38/2008, de 19 de febrer, de modificació del Decret 264/2005, de 

13 de desembre, de creació de l'estructura organitzativa per a la prevenció, 

control i seguiment de l'evolució d'una possible pandèmia de grip. DOGC núm. 

5076 - 22/02/2008 
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� ORDRE TRE/48/2008, de 12 de febrer, per la qual s'estableixen les 

instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions 

al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 9 de març de 2008. DOGC núm. 5074 

- 20/02/2008 

� RESOLUCIÓ 113/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s'aproven 

tres informes de fiscalització. DOGC núm. 5069 - 13/02/2008 

� RESOLUCIÓ 127/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s'aproven 

quatre informes de fiscalització. DOGC núm. 5075 - 21/02/2008 

� RESOLUCIÓ 141/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova 

el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'any 2004. 

Tram. 257-00001/08. DOGC núm. 5079 - 27/02/2008 

� RESOLUCIÓ PRE/469/2008, de 19 de febrer, 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. 

5078 - 26/02/2008 
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt 

� Corrección de errores de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 11/02/2008 

� Corrección de errores de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la 

regulación del régimen de las empresas de inserción. BOE 19/02/2008 

� Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. BOE 

13/02/2008 

� Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 

gestión ambiental de sus residuos. BOE 12/02/2008 

� Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 

productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 12/02/2008 

� Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial 

«Boletín Oficial del Estado» BOE 12/02/2008 

� Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición. BOE 13/02/2008 

� Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo 

General de la Ciudadanía Española en el Exterior. BOE 16/02/2008 

� Real Decreto 35/2008, de 18 de enero, por el que se modifica el Reglamento 

sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por Real Decreto 

1836/1999, de 3 de diciembre. BOE 18/02/2008 
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� Real Decreto 218/2008, de 15 de febrero, por el que se establecen las 

normas para garantizar el funcionamiento de los servicios mínimos esenciales 

en la Corporación RTVE, S.A. y en sus sociedades filiales. BOE 19/02/2008 

� Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el 

catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento 

de siete cualificaciones profesionales de la Familia profesional Administración y 

Gestión. BOE 20/02/2008 

� Real Decreto 232/2008, de 15 de febrero, sobre ampliación de medios 

patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña 

por el Real Decreto 2646/1985, de 27 de diciembre, en materia de obras 

hidráulicas (Presa de la Llosa del Cavall). BOE 20/02/2008 

� Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema 

Arbitral de Consumo. BOE 25/02/2008 

� Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Defensa de la Competencia. BOE 27/02/2008 

� Real Decreto 331/2008, de 29 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto 

de la Comisión Nacional de la Competencia. BOE 03/03/2008 

� Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas 

de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger 

la avifauna BOE 05/03/2008 

� Real Decreto 233/2008, de 15 de febrero, por el que se adoptan medidas 

administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para 

corregir los efectos de la sequía en la cuenca hidrográfica del río Ebro. BOE 

06/03/2008 

� Real Decreto 370/2008, de 7 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 5/1993, de 8 de enero, sobre revalorización y complementos de 

pensiones de Clases Pasivas para 1993 y otras normas en materia de Clases 

Pasivas. BOE 08/03/2008 
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� Corrección de errores del Real Decreto 1756/2007, de 28 de diciembre, 

por el que se aprueba el Programa Anual 2008 del Plan Estadístico Nacional 

2005-2008. BOE 28/02/2008 

� Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. BOE 

28/02/2008 

� Corrección de erratas del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, 

por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 

personas con discapacidad. BOE 04/03/2008 

� Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición 

del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin 

personalidad jurídica. BOE 26/02/2008 

 


