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NNOORRMMAATTIIVVAA  CCAATTAALLAANNAA 

11..  DDEECCRREETT  6699//22000088,,  dd''11  dd''aabbrriill,,  ddee  rreegguullaacciióó  dd''uunn  ssiisstteemmaa  ddee  

ccoommppeennssaacciioonnss  eeccoonnòòmmiiqquueess  aa  ffaavvoorr  ddeellss  aajjuunnttaammeennttss  

ppeerrqquuèè  aabboonniinn  rreettrriibbuucciioonnss  aa  ddeetteerrmmiinnaattss  ccààrrrreeccss  eelleecctteess  

llooccaallss..  DDOOGGCC  nnúúmm..  55110033  --  0033//0044//22000088  

L'objecte del Decret 69/2008, segons el seu primer article,  és regular el règim 

d'atribució de les compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments catalans, 

d'acord amb el nombre d'habitants i els altres requisits regulats en aquest Decret, per 

tal que abonin les retribucions de l'alcalde/essa o, d'altres persones electes, que 

exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial. 

El Decret parteix de la base que els ajuntaments estan obligats a donar resposta a les 

demandes constants de la ciutadania en relació amb la qualitat dels serveis que 

tradicionalment s'han ofert, com també en d'altres emergents sobre els quals se'n 

reclama el mateix nivell d'exigència. I té en compte el fet que l'ampliació de les 

polítiques públiques locals ha comportat una major dedicació dels càrrecs electes a les 

tasques de l'ajuntament i, per extensió, a les que duen a terme en les altres entitats 

locals en els quals hi són presents. 

Pel que fa al marc jurídic, s’ha de tenir en compte, que la Carta Europea de 

l'Autonomia Local, que va entrar en vigor l'1 de setembre de 1988, concreta que 

l'estatut de la representació local ha d'assegurar el lliure exercici del seu mandat, i ha 

de permetre una compensació econòmica congruent amb l'esforç i dedicació que en 

deriva i, si és el cas, la compensació pels beneficis perduts o una remuneració de la 

feina feta. D’altra banda, els articles 2, 5 i 160 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i, 

així com l'article 9.5 de la Carta Europea d'Autonomia Local, disposen la necessitat de 

protegir les entitats locals més dèbils i reclamen l'adopció de procediments de 

compensació financera o mesures equivalents destinades a corregir els efectes del 

desigual repartiment de les fonts potencials de finançament, així com les càrregues que 

els incumbeixen.  
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En qualsevol dels casos, el preàmbul del Decret també afirma que les mesures 

compensatòries previstes en el mateix no han de reduir la llibertat d'opció de les 

entitats locals, en el seu propi àmbit de competència. I reconeix que la legislació de 

règim local estableix  que correspon a les corporacions locals determinar la retribució 

de les persones membres de les corporacions locals per la seva dedicació exclusiva o 

parcial, i fixar-ne la quantia. No obstant això, el mateix preàmbul, també afirma que la 

limitació de recursos econòmics dels municipis més petits suposa una limitació a l'hora 

de poder afavorir la dedicació dels càrrecs electes locals. 

Pel que fa a l’habilitació legal per portar a terme aquesta compensació, l’article 45.8 de 

la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 

per al 2008, disposa que en els termes i requisits que es determinin reglamentàriament, 

entre els quals hi ha d'haver el nombre d'habitants de la població, es poden atribuir, als 

ajuntaments que reuneixin els requisits establerts, fons per abonar les retribucions 

d'alguns càrrecs electes locals.  

Partint d’aquesta previsió, el present Decret regula el règim d'atribució de les 

compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments, com un sistema que, en el marc 

de la previsió legal abans esmentada, ajudi a satisfer l'import d'aquelles retribucions 

fixades pel Ple de l'entitat local corresponent que, en cap cas, té la intenció de 

professionalitzar la tasca sinó d’ajudar a la dignificació de l'activitat política i a l'objectiu 

de fomentar que l'accés a aquestes responsabilitats sigui obert a tothom. 

En aquest sentit, l’article 2 del Decret, estableix que els ajuntaments catalans que 

vulguin acollir-se a aquestes compensacions econòmiques han d'acordar, d'acord amb 

la legislació específica, l'abonament a l'alcalde/essa o de les persones membres electes, 

de retribucions per l'exercici dels seus càrrecs. En qualsevol cas, però, els ajuntaments 

que vulguin acollir-se a aquestes compensacions  han de complir els següents requisits: 

a) Que la població inscrita en el Padró del municipi, de conformitat amb les 

xifres oficials publicades per l'organisme competent referides a la mateixa 

anualitat que la liquidació del pressupost aprovada l'any anterior, no superi els 

2.000 habitants. Existiran tres trams: un primer fins a 100, un segon de 101 a 

500 habitants, i un tercer fins a 2.000. 
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b) Que la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats del pressupost 

del municipi, d'acord amb les dades de la liquidació aprovada l'any anterior, no 

superi en un 75% la mitjana resultant dels pressupostos dels municipis del seu 

tram de població. 

Pel que fa a la convocatòria concreta d’aquestes compensacions es publicarà una 

Ordre de convocatòria en la qual s'indicarà la compensació màxima anual a percebre 

per cada ajuntament, segons el número d'habitants inscrits al Padró d'acord amb els 

trams establerts al Decret. Els ajuntaments que vulguin obtenir aquesta compensació 

econòmica hauran de presentar, en el marc de la citada convocatòria, una sol·licitud 

adreçada al conseller o consellera competent en matèria d'administració local de la 

Generalitat de Catalunya. 

Finalment, s’ha de tenir en compte, que d’acord amb la disposició addicional segona, 

l'any 2008 es realitzarà una primera convocatòria, amb la quantitat màxima anual de 

10.136,76 euros per a poblacions fins a 100 habitants; 12.155,64 euros per a poblacions 

de 101 a 500 habitants, i de 17.162,52 euros per a poblacions de 501 a 2.000 habitants. 

La quantia total de la compensació serà la corresponent als mesos que restin a partir 

de la publicació de la convocatòria, referenciats a 844,73 euros mensuals per al tram 

de 0 a 100; 1.012,97 euros mensuals per a poblacions fins a 500 habitants, i de 1.430,21 

euros mensuals per a poblacions de 501 a 2.000 habitants. 
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22..  RREESSOOLLUUCCIIÓÓ  ddee  44  ddee  mmaarrçç  ddee  22000088,,  ppeerr  llaa  qquuaall  ss''aapprroovvaa  ii  

eess  ffaa  ppúúbblliiccaa  llaa  CCaarrttaa  ddee  sseerrvveeiiss  ii  bboonnaa  ccoonndduuccttaa  ddeell  SSíínnddiicc  

ddee  GGrreeuuggeess..  DDOOGGCC  nnúúmm..  55110033  --  0033//0044//22000088  

A través de la present resolució, de 4 de març, s’aprova i es fa pública la Carta de 

serveis i bona conducta del Síndic de Greuges. L’objecte d’aquesta Carta, segon el seu 

article segon, és el d’informar tant les persones com les administracions dels serveis 

que presta, dels drets de qualsevol persona física o jurídica davant la institució i dels 

compromisos de qualitat que es volen aconseguir. Per complir amb aquest objecte la 

Carta s’estructura en vuit capítols i més de 40 articles. 

En el primer dels capítols s’hi recullen les disposicions generals de la institució entre les 

quals hi figura la seva pròpia finalitat que no és altre que protegir i defensar, amb 

independència i objectivitat, els drets fonamentals i les llibertats públiques de les 

persones davant l'Administració, d'acord amb els drets que recull el títol I de la 

Constitució espanyola i l'Estatut d'autonomia de Catalunya. 

El segon dels capítols recull els principis generals d'actuació del Síndic de Greuges, 

entre els que hi figuren principis clàssics que regeixen el funcionament del conjunt 

d’administracions públiques, conjuntament amb d’altres principis més novedosos: 

legitimitat democràtica, legalitat, igualtat, imparcialitat i independència, confidencialitat, 

transparència, celeritat i simplicitat, responsabilitat, participació ciutadana, col·laboració 

amb les administracions públiques, comprensió, i el de modernització i millora 

contínua. 

El tercer dels capítols regula els drets de les persones davant del Síndic de Greuges, 

alguns dels quals ja es troben recollits de forma expressa a la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de procediment administratiu comú i d’altres que, com la presentació de 

queixes, obeeixen a la finalitat de la institució. 

En el següent capítol, el quart, d’una banda es regulen els serveis que presenta el Síndic 

en l’article 18, i de l’altra, en l’article 19, es regulen les formes de col·laboració i 

participació de les persones amb la institució, partint de la base que totes les persones 
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poden col·laborar i participar proposant millores a la institució a través d’enquestes, 

qüestionaris, formularis i escrits de queixa. 

El capítol cinc de la Carta regula una sèrie de compromisos de qualitat de la institució. 

Entre aquests compromisos hi figura, en relació a l’atenció presencial,  l'horari mínim 

d'atenció de la institució (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de 15 a 19 hores); i 

l’obligació que les consultes presencials es resolguin el mateix dia en què la persona 

s'hagi presentat i amb un temps màxim d'espera de 15 minuts. Pel que fa a la consulta 

d'orientació escrites aquesta s’ha de respondre, segons els esmentats compromisos, en 

un termini no superior a 3 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud d'informació.  

En l’article 26 del mateix capítol es regula el procediment de tramitació de les queixes 

admeses en els següents termes: 

1. L'acusament de recepció de la queixa s'ha d'enviar en un termini no superior 

a 2 dies hàbils des de l'entrada de l'escrit a la institució. 

2. El Síndic de Greuges ha de demanar informació a l'administració afectada en 

un termini no superior a 15 dies hàbils des de l'acusament de recepció o bé des 

del moment en què hagi rebut tota la documentació de la persona interessada. 

Aquesta sol·licitud d'informe es pot endarrerir 15 dies hàbils més segons la 

complexitat del cas. 

3. Un cop s'hagin fet totes les investigacions que el Síndic de Greuges estimi 

oportunes, se n'ha de notificar la resolució a la persona interessada i a 

l'Administració en un termini no superior a 30 dies des de la recepció de 

l'informe de l'Administració. Aquesta resolució es pot endarrerir segons la 

complexitat del cas, de la qual cosa s'ha d'informar oportunament el ciutadà. 

4. Un cop l'Administració hagi comunicat l'acceptació o no de la resolució del 

Síndic, aquest ha de comunicar la finalització de l'expedient en un termini no 

superior a 15 dies hàbils. 

Les crítiques i suggeriments sobre el funcionament del Síndic de Greuges es regulen en 

el capítol sisè de la Carta. En aquest sentit, l’article 38 estableix que  qualsevol persona 
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usuària dels serveis del Síndic de Greuges pot formular crítiques o suggeriments sobre 

el funcionament de la institució de manera presencial, escrita o telemàtica.  

Els dos darrers capítols regulen, respectivament, una unitat responsable de la Carta, i 

les adreces i formes d’accés al Síndic de Greuges. 
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CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIEESS  DD’’AAJJUUTTSS  AALLSS  EENNSS  LLOOCCAALLSS  11 

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

��  ORDRE CMC/92/2008, de 26 de febrer, per la qual s'aproven les bases per a 

la concessió de subvencions destinades a programes de col·laboració entre 

museus i/o col·leccions DOGC núm. 5087 – 10.3.2008  

� ORDRE CMC/93/2008, de 26 de febrer, per la qual s'aproven les bases que 

han de regir la concessió de subvencions destinades al funcionament i les 

activitats dels museus DOGC núm. 5087 – 10.3.2008 

� ORDRE CMC/125/2008, de 6 de març, per la qual s'aproven les bases que 

han de regir la concessió de subvencions a intervencions arqueològiques i 

paleontològiques incloses en projectes d'investigació biennals. DOGC núm. 5096 

– 25.3.2008 

� ORDRE VCP/138/2008, de 4 de març, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de projectes 

relacionats amb episodis commemoratius de la història de Catalunya i dels 

països de parla catalana que formin part dels programes de commemoracions 

de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 5104 – 4.4.2008 

��  ORDRE PRE/143/2008, de 8 d'abril, per la qual s'aproven les bases 

reguladores de la concessió d'ajuts per a actuacions de dinamització econòmica 

dins del marc del Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal, durant el període 

2008-2010. DOGC núm. 5108 – 10.4.2008  

� ORDRE ECF/96/2008, de 21 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per 

a l'any 2008 i s'aproven les bases reguladores per subvencionar l'execució 

d'obres d'instal·lació d'energia elèctrica en el medi rural en el Pla d'electrificació 

rural de Catalunya i per al subministrament de gas en el Pla per a la completa 

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

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



DRET LOCAL  Número 14 

actualitat jurídica local  abril 2008 

- 11 - 

extensió de la gasificació de Catalunya (PERC i PLEGAC 2008-2009). DOGC 

núm. 5087 - 10/03/2008 

� ORDRE IRP/109/2008, de 6 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a 

la concessió de subvencions adreçades a associacions de bombers voluntaris de 

la Generalitat i se n'aproven les bases. DOGC núm. 5091 - 14/03/2008 

� ORDRE MAH/104/2008, de 6 de març, per la qual es modifiquen les bases 

reguladores dels ajuts als espais naturals protegits de Catalunya, aprovades per 

l'Ordre MAH/137/2007, de 26 d'abril. DOGC núm. 5091 - 14/03/2008 

� ORDRE MAH/105/2008, de 6 de març, per la qual s'aproven les bases 

reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible. DOGC núm. 5091 - 

14/03/2008 

� ORDRE IRP/114/2008, de 13 de març, per la qual s'aproven les bases 

generals que han de regir les subvencions als ens locals i consorcis per a 

promoure la participació ciutadana, i s'obre convocatòria pública per al període 

2008-2009. DOGC núm. 5094 - 19/03/2008 

� ORDRE MAH/111/2008, de 12 de març, per la qual s'aproven les bases 

reguladores de les subvencions al tractament de la vegetació en les 

urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, i en nuclis urbans vulnerables. DOGC 

núm. 5094 - 19/03/2008 

� ORDRE PTO/116/2008, d'11 de març, de convocatòria per a l'atorgament de 

subvencions per finançar la redacció de plans d'ordenació urbanística municipal, 

programes d'actuació urbanística municipal, plans urbanístics derivats d'iniciativa 

pública i les modificacions del planejament urbanístic general que es redactin 

amb la finalitat d'adaptar-se als plans directors urbanístics vigents, i d'aprovació 

de les bases que la regiran. DOGC núm. 5095 - 20/03/2008 

� RESOLUCIÓ CMC/645/2008, de 20 de febrer, per la qual es convoca 

concurs  públic per a la concessió de subvencions per a la conservació 
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preventiva  i la conservació-restauració dels béns culturals mobles del 

patrimoni cultural català DOGC núm. 5087 – 10.3.2008 

� RESOLUCIÓ CMC/725/2008, de 25 de febrer, per la qual es convoca 

concurs públic per a la concessió de subvencions per col·laborar en l'elaboració 

del Catàleg del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya corresponent a l'any 2008. 

DOGC núm. 5092 – 17.3.2008 

� RESOLUCIÓ CMC/817/2008, de 28 de febrer, per la qual es convoca 

concurs públic per a la concessió de subvencions per a l'execució d'obres de 

restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural corresponents al 

bienni 2008-2009. DOGC núm. 5096 – 25.3.2008 

� RESOLUCIÓ PRE/1084/2008, de 10 d'abril, per la qual es convoca concurs 

públic corresponent a l'any 2008 per a la concessió d'ajuts per a actuacions de 

dinamització econòmica dins del marc del Pla d'iniciatives de dinamització 

comarcal, durant el període 2008-2010 DOGC núm. 5111 – 15.4.2008 

� RESOLUCIÓ ASC/1085/2008, d'1 d'abril, per la qual s'obre convocatòria 

per a la concessió de subvencions del Departament d'Acció Social i Ciutadania 

per a ajuntaments de menys de vint mil habitants dins l'exercici 2008. DOGC 

núm. 5111 – 15.4.2008 

��  RESOLUCIÓ MAH/1081/2008, de 27 de març, per la qual es fa pública la 

convocatòria d'ajuts per a implantar sistemes voluntaris de gestió ambiental, 

corresponent a l'any 2008 (codi de la convocatòria 03.07.08) DOGC núm. 5111 

– 15.4.2008  

� RESOLUCIÓ MAH/1014/2008, d'1 d'abril, per la qual es fa pública la 

convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització 

d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta. DOGC núm. 

5107 - 09/04/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/697/2008, de 6 de març, per la qual es convoquen 

subvencions per a la reparació i el manteniment dels punts d'aigua de la xarxa 



DRET LOCAL  Número 14 

actualitat jurídica local  abril 2008 

- 13 - 

bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals per a l'any 2008 (codi de la 

convocatòria 04.17.08). DOGC núm. 5090 - 13/03/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/769/2008, de 12 de març, per la qual es convoquen els 

ajuts per a la realització d'actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació 

exterior per a l'any 2008 (codi de la convocatòria 03.01.08). DOGC núm. 5094 - 

19/03/2008 

��  CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució MAH/769/2008, de 12 de 

març, per la qual es convoquen els ajuts per a la realització d'actuacions 

d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a l'any 2008 (codi de la 

convocatòria 03.01.08) (DOGC núm. 5094, pàg. 22497, de 19.3.2008). DOGC 

núm. 5107 - 09/04/2008  

� RESOLUCIÓ ASC/836/2008, de 12 de març, per la qual s'obre 

convocatòria per a la concessió de subvencions a les associacions juvenils i 

entitats que ofereixen serveis a la joventut, regulades a l'Ordre ASC/20/2008, 

de 4 de gener, dins l'exercici 2008. DOGC núm. 5097 - 26/03/2008 

� RESOLUCIÓ ASC/835/2008, de 13 de març, per la qual es convoca concurs 

públic corresponent a l'any 2008 per a la concessió de subvencions als 

projectes per a joves que ajuntaments, mancomunitats de municipis, consorcis 

constituïts per ens locals i entitats municipals descentralitzades elaborin en el 

marc del Pla nacional de joventut de Catalunya. DOGC núm. 5097 - 26/03/2008 

� RESOLUCIÓ ASC/834/2008, de 7 de març, per la qual es fa pública la 

convocatòria per a la concessió d'ajuts públics durant l'any 2008 destinats a la 

participació en el programa d'estades de temps lliure per a dones amb filles i/o 

fills exclusivament a càrrec seu, residents al territori català, i se n'aproven les 

bases reguladores. DOGC núm. 5097 - 26/03/2008 

� RESOLUCIÓ TRE/881/2008, de 26 de març, per la qual s'obre la 

convocatòria per a l'any 2008 per a la sol·licitud de pròrrogues de la subvenció 

per a la contractació d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) i es 
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modifica l'article 26.2 de la Resolució TRE/653/2007, de 27 de febrer. DOGC 

núm. 5100 - 31/03/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/869/2008, de 17 de març, per la qual es fa pública la 

convocatòria d'ajuts per al finançament d'actuacions als espais naturals protegits 

de Catalunya per a l'any 2008 (codi de la convocatòria 04.10.08). DOGC núm. 

5100 - 31/03/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/866/2008, de 18 de març, per la qual es fa pública la 

convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per l'any 2008 (codi de la 

convocatòria 04.08.08). DOGC núm. 5100 - 31/03/2008 

� RESOLUCIÓ ASC/919/2008, de 26 de febrer, per la qual s'aproven les 

bases per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses 

derivades de l'elaboració, implementació o desenvolupament de polítiques de 

dones. DOGC núm. 5102 - 02/04/2008 

� RESOLUCIÓ ASC/920/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre 

convocatòria per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les 

despeses derivades de l'elaboració, implementació o desenvolupament de 

polítiques de dones, dins l'exercici 2008. DOGC núm. 5102 - 02/04/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/882/2008, de 20 de març, per la qual es convoquen 

subvencions per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa 

forestal (ADF) i les seves federacions per a l'any 2008 (codi de la convocatòria 

04.09.08). DOGC núm. 5100 - 31/03/2008 

 



DRET LOCAL  Número 14 

actualitat jurídica local  abril 2008 

- 15 - 

BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt  
 
 

� Orden ECI/731/2008, de 5 de marzo, por la que se convocan ayudas a 

Corporaciones Locales para la creación y mantenimiento de aulas de formación 

abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la 

comunicación, a través del Aula Mentor. BOE 18/03/2008. 
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AALLTTRREESS  NNOORRMMEESS  ii  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS  

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa 

� CORRECCIÓ D'ERRADA a la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de 

l'Institut Català Internacional per la Pau (DOGC núm. 5030, pàg. 54229, de 

17.12.2007). DOGC núm. 5103 - 03/04/2008 

� DECRET LEGISLATIU 1/2008, d'11 de març, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya. DOGC núm. 5090 - 13/03/2008 

� DECRET 54/2008, d'11 de març, pel qual s'estableix un règim de cobertures 

de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer 

d'habitatges. DOGC núm. 5090 - 13/03/2008 

� DECRET 49/2008, d'11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la 

Generalitat de Catalunya a França. DOGC núm. 5090 - 13/03/2008 

� DECRET 50/2008, d'11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la 

Generalitat de Catalunya al Regne Unit. DOGC núm. 5090 - 13/03/2008 

� DECRET 51/2008, d'11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la 

Generalitat de Catalunya a Alemanya. DOGC núm. 5090 - 13/03/2008 

� DECRET 60/2008, de 18 de març, pel qual es modifica el Decret 276/2005, 

de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural. 

(Correcció d'errada en el DOGC núm. 5097, pàg. 23548, de 26.3.2008). DOGC 

núm. 5095 - 20/03/2008 

� DECRET 67/2008, d'1 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris que han de 

regir la política commemorativa del Govern i es crea la Comissió de 

Commemoracions Històriques i Culturals. DOGC núm. 5103 - 03/04/2008 

� CORRECCIÓ D'ERRADA al Decret de 18 de març de 2008, pel qual es 

modifica el Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials 
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del patrimoni cultural (DOGC núm. 5095, pàg. 22810, de 20.3.2008). DOGC 

núm. 5097 - 26/03/2008 

� ACORD GOV/47/2008, d'11 de març, de delegació de competències en 

matèria de resolució de conflictes de consum, tasques d'inspecció i campanyes 

de control a diversos consells comarcals. DOGC núm. 5095 - 20/03/2008 

� RESOLUCIÓ IUE/699/2008, de 27 de febrer, per la qual es publiquen els 

canvis en el calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de 

diversos municipis. DOGC núm. 5090 - 13/03/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/868/2008, de 18 de març, per la qual es convoquen 

subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer 

corresponents a l'any 2008, i se n'aproven les bases reguladores (codi HA 

02/08). DOGC núm. 5100 - 31/03/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/883/2008, de 25 de març, per la qual es convoquen les 

subvencions corresponents a l'any 2008 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 04/08). DOGC núm. 5100 - 31/03/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/884/2008, de 25 de març, per la qual es convoquen 

subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges per a 

l'any 2008, i se n'aproven les bases reguladores (codi HA 01/08). DOGC núm. 

5100 - 31/03/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/779/2008, de 14 de març, per la qual es convoquen els 

ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 

2008. DOGC núm. 5094 - 19/03/2008 

� RESOLUCIÓ GAP/798/2008, de 12 de març, de distribució als municipis de 

Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el 

Fons de cooperació local de Catalunya, any 2008. DOGC núm. 5095 - 

20/03/2008 
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� CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Ordre TRE/449/2007, de 22 de novembre, 

per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de 

Catalunya per a l'any 2008 (DOGC núm. 5023, pàg. 51886, de 5.12.2007). 

DOGC núm. 5107 - 09/04/2008 

� EDICTE de 7 d'abril de 2008, d'informació pública de l'aprovació inicial de 

la planificació quinquennal del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, 2008-

2012. DOGC núm. 5107 - 09/04/2008 
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt 

� Corrección de errores de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. BOE 14/03/2008.  

� Real Decreto 264/2008, de 22 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los diplomas de 

español como lengua extranjera. BOE 12/03/2008 

� Real Decreto 266/2008, de 22 de febrero, por el que se modifica la 

Confederación Hidrográfica del Norte y se divide en la Confederación 

Hidrográfica del Miño-Sil y en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

BOE 12/03/2008 

� Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen 

retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. BOE 18/03/2008. 

� Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-

LAT 01 a 09. BOE 19/03/2008 

� Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de 

instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de 

vehículos. BOE 20/03/2008 

� Real Decreto 324/2008, de 29 de febrero, por el que se establecen las 

condiciones y el procedimiento de funcionamiento y participación en las 

emisiones primarias de energía eléctrica. BOE 20/03/2008 

� Corrección de errores del Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, por 

el que se regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. 

BOE 02/04/2008. 
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� Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el 

coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al 

servicio de las administraciones y organismos públicos. BOE 03/04/2008. 

� Real Decreto 431/2008, de 11 de abril, por el que se nombra Presidente del 

Gobierno a don José Luis Rodríguez Zapatero. BOE 12/04/2008 

� Corrección de errores del Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, por 

el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. BOE 

13/03/2008 

� Corrección de errores del Real Decreto 1722/2007, de 21 de diciembre, 

por el que se desarrolla la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, en 

materia de órganos, instrumentos de coordinación y evaluación del Sistema 

Nacional de Empleo. BOE 19/03/2008 


