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NNOORRMMAATTIIVVAA  CCAATTAALLAANNAA 

11..  LLLLEEII  44//22000088,,  ddee  2244  dd''aabbrriill,,  ddeell  lllliibbrree  tteerrcceerr  ddeell  CCooddii  cciivviill  ddee  

CCaattaalluunnyyaa,,  rreellaattiiuu  aa  lleess  ppeerrssoonneess  jjuurrííddiiqquueess..  DDOOGGCC  nnúúmm..  55112233  

--  0022//0055//22000088  

Aquesta llei segueix el procés d'elaboració del Codi civil de Catalunya emprès per la 

Llei 29/2002, del 30 de desembre, i n'aprova el llibre tercer, relatiu a les persones 

jurídiques. Aquest llibre té com a primer objectiu refondre, sistematitzar i harmonitzar, 

d'acord amb les exigències pròpies de la tècnica codificadora, la legislació catalana 

d'associacions i fundacions, continguda en la Llei 7/1997, del 18 de juny, d'associacions, 

i la Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions. Alhora, però, la Llei 4/2008 aprofita 

l'impuls codificador per a formular unes disposicions generals que contenen l'estatut 

bàsic de la personalitat jurídica en dret català i, ja en l'àmbit específic de les 

associacions i les fundacions, la Llei actualitza alguns aspectes de llur règim jurídic a fi 

d'afavorir-ne l'operativitat i de garantir que puguin complir de manera més efectiva les 

finalitats que els són pròpies. 

En relació als continguts, el llibre tercer del Codi civil consta de tres títols: el primer 

conté les disposicions generals, i el segon i el tercer es dediquen, respectivament, a les 

associacions i a les fundacions. Cal tenir en compte, en tot cas, que el Codi civil de 

Catalunya es basteix com a codi obert, que permet d'incorporar-hi fàcilment títols i 

capítols i, per tant, d'encaixar-hi, en el moment en què es consideri pertinent, altres 

tipus de persones jurídiques que fins aquell moment estiguin subjectes a una legislació 

especial o que es poden regular després de l'aprovació d'aquesta llei. 

El títol I, de disposicions generals, comença definint l'àmbit d'aplicació del llibre 

tercer que són:  

a) Les associacions que exerceixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya, 

llevat que estiguin sotmeses a una regulació pròpia que els exigeixi, per a 

constituir-se, la inscripció en un registre especial. 

b) Les fundacions que exerceixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya. 
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c) Les delegacions a Catalunya d'associacions i fundacions regulades per altres lleis, 

incloses les que, d'acord amb la legislació estatal, tenen la consideració 

d'estrangeres, en els casos i amb els efectes que aquest llibre disposa. 

d) Les altres persones jurídiques regulades pel dret català, en allò que llur 

normativa especial no reguli, tenint en compte, segons que correspongui, llur 

organització associativa o fundacional. 

En matèria d'actuació i representació de les persones jurídiques, el Codi parteix del 

principi d'autonomia organitzativa i, per tant, redueix al mínim estrictament necessari 

el dret imperatiu. És remarcable, com a novetat, l'establiment d'una norma general 

sobre conflictes d'interessos, que inclou els deures d'abstenció i d'informació prèvia a 

l'òrgan que hagi de prendre una decisió o adoptar un acord. Aquestes disposicions 

generals regulen també el règim d'impugnació dels acords, les decisions i els actes 

contraris a la llei o als estatuts o lesius de l'interès de la persona jurídica.  

El règim comptable i documental de les persones jurídiques se circumscriu, en 

essència, al compliment del deure de portar una comptabilitat ordenada i adequada a 

l'activitat i a l'observança dels principis de comptabilitat generalment admesos. 

El mateix títol també descriu les operacions de fusió, escissió i transformació i en 

regula els trets generals, com també els del procediment de liquidació de les persones 

jurídiques un cop s'ha esdevingut una causa de dissolució. I es tanca amb una regulació 

general del sistema de publicitat de les persones jurídiques en el dret català, que s'ha 

de desplegar per reglament pel que fa a l'organització i el funcionament de cada 

registre.  

El títol II comprèn el règim jurídic privat de les associacions, de conformitat 

amb la jurisprudència constitucional, que ha entès que les comunitats autònomes que 

han assumit competències en aquesta matèria estan habilitades per a regular tant el 

règim intern de les associacions, és a dir, l'organització i el funcionament, com el règim 

extern o de participació en el tràfic, amb la condició que no contradiguin les normes 

bàsiques dictades per l'Estat. 
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La regulació també tracta de la naturalesa i la constitució de les associacions. S'hi recull 

el principi no lucratiu i es permet que les associacions duguin a terme activitats 

econòmiques accessòries o subordinades a llur finalitat, que pot ésser d'interès general 

o particular. El principi no lucratiu es plasma principalment en la prohibició que el 

patrimoni de l'associació sigui repartit entre els associats o cedit gratuïtament a 

persones físiques determinades o a altres persones jurídiques amb ànim de lucre.  

En el règim d'organització i funcionament de les associacions és novetat, seguint el 

criteri consolidat en altres persones jurídiques d'estructura corporativa, la possibilitat 

que l'assemblea acordi la convocatòria d'una nova reunió, l'exercici de l'acció de 

responsabilitat contra els membres de l'òrgan de govern o la separació d'aquests de 

llurs càrrecs, encara que aquests punts no constessin en l'ordre del dia. Es precisen 

també algunes qüestions relatives al dret de vot, com ara la forma d'exercir-lo quan un 

associat és menor d'edat o es troba incapacitat o la possibilitat de fer-lo efectiu per 

delegació i per mitjans telemàtics sempre que els estatuts en regulin el procediment 

d'exercici.  

Amb relació a l'òrgan de govern de les associacions, la Llei aixeca l'impediment per a 

ésser-ne membre que recau sobre els associats que duen a terme una activitat 

retribuïda per a l'associació, amb la condició que el nombre de membres de la junta 

directiva que percebin qualsevol tipus de retribució no superi la meitat dels que 

integren l'òrgan.  

De les innovacions que el títol III incorpora al dret de fundacions, en destaquen, 

primerament, l'establiment d'una quantia mínima per a la dotació inicial de les 

fundacions, que ha d'ésser aportada en béns fructífers, i l'exigència que la carta 

fundacional vagi acompanyada d'un projecte de viabilitat econòmica, a fi de verificar la 

suficiència dels mitjans de finançament previstos per al compliment de les finalitats 

projectades.  

Una novetat important relativa a l'organització i el funcionament de les fundacions és la 

imposició legal del deure de separar les funcions de govern i de gestió ordinària. 

Aquest deure es tradueix en l'exigència que les fundacions d'una certa importància 

econòmica hagin de nomenar un o més directors que no siguin membres del patronat i 
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en la prohibició que els patrons d'aquestes puguin prestar serveis professionals o 

laborals retribuïts a l'entitat en el govern de la qual participen.  

Del règim econòmic de les fundacions se'n pot destacar, en primer terme, la 

redefinició de les funcions de control preventiu del protectorat. En concret, se'n 

requereix l'autorització prèvia per a fer actes de disposició, gravamen o administració 

extraordinària sobre béns o drets que s'hagin adquirit amb diners provinents de 

subvencions públiques, i també si ho exigeix el donant o ho estableixen els estatuts, o 

si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la fundació.  

El règim de modificació estatutària, fusió, escissió i dissolució de les fundacions no 

s'aparta significativament del vigent abans de l'entrada en vigor del llibre tercer.  

Pel que fa al protectorat de la Generalitat, el Codi es limita a descriure'n en termes 

generals les funcions, a definir les entitats que hi estan subjectes i a perfilar la mesura 

d'intervenció temporal, que pot ordenar l'autoritat judicial a instàncies del protectorat 

en cas que una fundació no presenti els seus comptes o que s'hagin produït altres 

incompliments greus de les obligacions legals. 

Finalment, pel que fa a les disposicions transitòries, cal destacar que es dóna un termini 

de tres anys a les associacions i fundacions ja constituïdes perquè adaptin els estatuts a 

les disposicions del llibre tercer. Així mateix, es regulen transitòriament, mentre no 

s'aprovi la llei del protectorat, les funcions d'aquest òrgan i s'estableixen determinats 

supòsits d'inspecció. 
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22..  LLLLEEII  55//22000088,,  ddee  2244  dd''aabbrriill,,  ddeell  ddrreett  ddee  lleess  ddoonneess  aa  eerraaddiiccaarr  

llaa  vviioollèènncciiaa  mmaasscclliissttaa..  DDOOGGCC  nnúúmm..  55112233  --  0022//0055//22000088  

La finalitat d'aquesta llei és establir els mecanismes per contribuir a l'eradicació de la 

violència masclista que pateixen les dones i reconèixer i avançar en garanties respecte 

al dret bàsic de les dones a viure sense cap manifestació d'aquesta violència. 

Aquesta llei neix en el context d'una transformació de les polítiques públiques que té 

l'objectiu d'emmarcar normativament la transversalitat de la perspectiva de gènere en 

tots els àmbits i que contribuirà a fer possible l'exercici d'una democràcia plena. Es 

tracta, en definitiva, d'enfocar el fenomen de la violència masclista com un problema 

vinculat al reconeixement social i jurídic de les dones. 

La normativa internacional, europea, estatal, nacional i local ha desenvolupat un ampli 

conjunt de drets i mesures per a eradicar les violències contra les dones. 

Concretament a nivell local, alguns municipis de Catalunya han elaborat plans o 

programes específics contra la violència masclista. En aquest sentit, ajuntaments i 

consells comarcals han signat acords amb entitats i institucions per tal d'assolir circuits 

eficients d'actuació contra la violència masclista. D’altra banda, l'Estatut de Catalunya 

dóna un tractament molt sensible a les dones i aborda d'una manera específica els 

drets de les dones davant la violència masclista.  

En relació als continguts concrets la Llei s'estructura en quatre títols, onze disposicions 

addicionals, sis disposicions transitòries, una disposició derogatòria i cinc disposicions 

finals. 

El títol I recull les disposicions generals de la Llei, en què es defineixen les 

qüestions bàsiques sobre la violència masclista; l'objecte, les finalitats i l'àmbit 

d'aplicació de la Llei, i el concepte, les formes d'exercici i els àmbits de manifestació de 

la violència masclista, tant en l'espai públic com en el privat. Aquest títol assenta els 

principis que han d'orientar les intervencions dels poders públics per a eradicar 

aquesta violència i que han regit l'elaboració de l'articulat, que són, entre altres, la 

integralitat, la transversalitat i el compromís de tots els poders públics implicats amb la 

finalitat de donar una resposta ferma i contundent i garantir un tractament adequat i 
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efectiu del dret de les dones a no ésser discriminades i a viure amb autonomia i 

llibertat, trencant la visió purament assistencialista. 

La Llei estableix que totes les actuacions que es duguin a terme per a garantir els drets 

i les mesures que regula tinguin en compte les particularitats territorials, culturals, 

religioses, personals, socioeconòmiques i sexuals de la diversitat de les dones a les 

quals van destinades, amb el benentès que cap particularitat no justifica la vulneració 

dels drets fonamentals de les dones. Així mateix, la complexitat de les estratègies 

necessàries en la lluita contra la violència masclista requereix establir mecanismes de 

col·laboració i cooperació entre les distintes administracions públiques implicades, i 

també fomentar la participació i la col·laboració de les entitats i les organitzacions 

socials, en especial els consells i les associacions de dones. 

El títol II regula la prevenció, la detecció i l'eradicació de la violència 

masclista. En el si d’aquest títol s’hi troben instruments com: la recerca liderada i 

impulsada transversalment per l'Institut Català de les Dones;  la sensibilització social; 

l'obligació dels poders públics de desenvolupar les accions necessàries per a detectar i 

identificar les situacions de risc; l'actuació de les polítiques públiques en l'àmbit 

educatiu incorporant-hi la coeducació; la formació i la capacitació obligatòries de totes 

les persones professionals que intervenen directament i indirectament en processos de 

violència; les mesures específiques destinades als mitjans de comunicació; i les mesures 

en l'àmbit social per a combatre l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe en 

el treball de mercat. 

El títol III regula tots els drets de les dones a la prevenció, l'atenció, l'assistència, 

la protecció, la recuperació i la reparació integral, que esdevenen el nucli central dels 

drets de les dones en situacions de violència masclista. En aquest sentit, figuren entre 

aquests drets: 

• El dret a la protecció efectiva, que el vincula als cossos de policia autonòmica i 

local, els quals han de vigilar i controlar el compliment exacte de les mesures 

acordades pels òrgans judicials. 

• El dret a l'atenció i l'assistència sanitàries especialitzades per mitjà de la xarxa 

d'utilització pública, i també l'aplicació d'un protocol d'atenció i assistència en 
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els diferents nivells i serveis, que ha de contenir un protocol específic per a les 

dones que han patit una agressió sexual.  

• Els drets d'atenció i de reparació en diferents àmbits, d'habitatge, d'ocupació i 

formació ocupacional, d'assistència jurídica i de prestacions econòmiques.  

• El dret a l'ocupació i a la formació ocupacional, i en aquest sentit la Llei regula 

un seguit de mesures, com ara l'establiment de subvencions per a la 

contractació d'aquest col·lectiu de dones.  

• El dret a accedir a l'assistència jurídica,. 

• El dret a percebre la renda mínima d'inserció i els ajuts escolars tenint en 

compte exclusivament els ingressos i les rendes individuals de cada dona, amb 

els límits establerts per la legislació aplicable. 

Un altre aspecte important d'aquesta llei és la constitució d'un fons de garantia de 

pensions i prestacions per a cobrir l'impagament de pensions alimentàries i 

compensatòries, introduït per l'article 44 de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a 

les famílies. Aquest fons, que ha d'operar amb caràcter de bestreta, s'ha d'activar quan 

hi hagi la constatació judicial d'incompliment del deure de satisfer les pensions, la qual 

cosa comporti una situació de precarietat econòmica. 

En aquest mateix títol, també s’obliga al Govern de la Generalitat a desenvolupar 

models d'intervenció integral a tot el territori de Catalunya, per mitjà d'una xarxa de 

serveis de qualitat en tots els àmbits, anomenada la Xarxa d'Atenció i Recuperació 

Integral per a les dones en situacions de violència masclista, que sigui capaç de donar 

respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les necessitats de les dones que 

estan en situacions de violència masclista. 

Finalment, el títol recull les accions dels poders públics en situacions específiques. 

D'aquesta manera la Llei pretén eliminar les barreres que dificulten l'accés als serveis i 

les prestacions a les dones que es troben en aquestes situacions. S'assenyalen, doncs, 

mesures específiques per a les dones en diverses situacions o àmbits, entre les que 

destaca l'obligació del Govern de la Generalitat de promoure la mediació comunitària 

en les famílies quan hi hagi risc de mutilacions genitals. 
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El títol IV, delimita les disposicions generals sobre el règim competencial i 

la coordinació i la col·laboració interadministratives. En relació al règim 

competencial de l’administració local l’article 83 de la Llei defineix les 

competències dels municipis que són les següents: 

a) Programar, prestar i gestionar els serveis d'informació i atenció a les dones i 

efectuar la derivació als diferents serveis en els termes especificats per aquesta 

llei. 

b) Prestar o gestionar altres serveis de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral, 

d'acord amb el que s'estableixi per mitjà d'un conveni amb l'Administració de la 

Generalitat. 

c) Col·laborar en la gestió de les prestacions econòmiques i les subvencions que 

aquesta llei estableix. 

d) Complir totes les altres funcions establertes per aquesta llei que, en raó de les 

competències respectives, els correspongui assumir amb relació a les dones que 

pateixen o han patit violència masclista. 

e) Complir les altres competències atribuïdes per disposició legal. 

S’ha de tenir en compte, però, que segons el punt dos del mateix article els municipis 

amb una població inferior a 20.000 habitants poden delegar llurs competències a una 

mancomunitat de municipis o a altres ens locals. 

Alhora, la Llei determina que l'Institut Català de les Dones, a més de complir totes les 

funcions que té atribuïdes per la legislació vigent, és l'instrument vertebrador per a 

afrontar la violència masclista. Aquest institut ha de liderar, per tant, les polítiques del 

Govern contra la violència masclista; les ha de dissenyar i les ha d'impulsar amb la resta 

de departaments implicats i, en síntesi, ha de vetllar per l'adequació dels plans i els 

programes que es duguin a terme, coordinant i garantint el treball transversal en tots 

els àmbits.  

Finalment, les disposicions addicionals de la Llei recullen les diverses modificacions de 

preceptes de lleis vigents necessàries per a acomodar-los a les exigències i les 

disposicions de la present llei, com per exemple el Decret legislatiu 1/1997, en matèria 

de funció pública o la Llei de finances públiques de Catalunya. 



DRET LOCAL  Número 15 
actualitat jurídica local  maig 2008 

- 12 - 

CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIEESS  DD’’AAJJUUTTSS  AALLSS  EENNSS  LLOOCCAALLSS  11 

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

� 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 - 15/04/2008 

� 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 - 15/04/2008 

� 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 DOGC núm. 5111 - 15/04/2008 

� CORRECCIÓ D'ERRADA a l'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, pàg. 22343, de 

19.3.2008). DOGC núm. 5113 - 17/04/2008 

� ORDRE CMC/154/2008, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases que 

han de regir la concessió de subvencions a ens locals per realitzar 

projectes per a l'increment de públics o la captació de nous públics, 

per a l'activitat artística professional. DOGC núm. 5115 - 21/04/2008 

� ORDRE CMC/155/2008, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases que han 

de regir la concessió de subvencions a ens locals per a projectes de 

col·laboració intermunicipal per a la programació d'activitats culturals de 

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

http://www.associacio.net/agendainoticies/subvencionsiajuts/index.shtml 
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caràcter professional en l'àmbit de les arts escèniques, la música i les arts 

visuals. DOGC núm. 5115 - 21/04/2008 

� ORDRE CMC/156/2008, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases que han 

de regir la concessió de subvencions a ajuntaments i ens públics vinculats o 

dependents, per a les programacions culturals que incloguin activitats de 

caràcter professional en l'àmbit de la música, les arts escèniques i/o les arts 

visuals que es duguin a terme a municipis de Catalunya de menys de 8.000 

habitants. DOGC núm. 5115 - 21/04/2008 

� RESOLUCIÓ CMC/1146/2008, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases 

que han de regir la concessió de subvencions a la programació realitzada 

de música en viu de caràcter professional a Catalunya. DOGC núm. 5115 - 

21/04/2008 

� RESOLUCIÓ VCP/1178/2008, de 7 d'abril, per la qual es modifica la base 

4.1 de l'annex 1 de la Resolució PRE/2242/2005, de 21 de juliol, per la qual 

s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la construcció i el 

condicionament d'equipaments esportius en el període 2005-2008. DOGC núm. 

5116 - 22/04/2008 

� RESOLUCIÓ VCP/1179/2008, de 7 d'abril, per la qual es modifica la base 

4.1 de l'annex 1 de la Resolució PRE/2255/2006, de 4 de juliol, per la qual 

s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la pavimentació 

amb gespa artificial dels camps poliesportius de Catalunya en el període 2007-

2008. DOGC núm. 5116 - 22/04/2008 

� ORDRE CMC/159/2008, de 7 d'abril, per la qual s'aproven les bases que han 

de regir la concessió de subvencions a ajuntaments de Catalunya i ens públics 

que en depenen, per a la programació estable d'activitats culturals de caràcter 

professional en l'àmbit de les arts visuals contemporànies. DOGC núm. 5116 - 

22/04/2008 

� ORDRE CMC/160/2008, de 7 d'abril, per la qual s'aproven les bases que han 

de regir la concessió de subvencions a ajuntaments de Catalunya i ens públics 
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que en depenen, per a la programació estable d'activitats culturals de caràcter 

professional en l'àmbit de les arts escèniques i la música. DOGC núm. 5116 - 

22/04/2008 

� ORDRE CMC/158/2008, de 8 d'abril, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de 

ràdio en català o en aranès, de titularitat privada. DOGC núm. 5116 - 

22/04/2008 

� RESOLUCIÓ CMC/1191/2008, de 7 d'abril, per la qual es convoca concurs 

públic per a la concessió de subvencions destinades a intervencions 

arqueològiques i paleontològiques incloses en projectes d'investigació. DOGC 

núm. 5116 - 22/04/2008 

� ORDRE TRE/165/2008, de 15 d'abril, per la qual s'aproven les bases 

reguladores dels ajuts per a la realització de projectes i accions per a l'ocupació 

amb les entitats locals i s'obre la convocatòria per al període 2008-2009. DOGC 

núm. 5117 - 23/04/2008 

� RESOLUCIÓ ASC/1218/2008, de 9 d'abril, de modificació de la Resolució 

ASC/919/2008, de 2 d'abril, 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. 5117 - 

23/04/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/1230/2008, d'11 d'abril, per la qual es fa pública 

l'ampliació pressupostària de la convocatòria d'ajuts per a projectes de 

prevenció de residus municipals aprovada per la Resolució MAH/3710/2007, de 

20 de novembre. DOGC núm. 5118 - 24/04/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/1323/2008, de 15 d'abril, per la qual es convoquen 

subvencions per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades 

per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, per als anys 2008 i 2009 (codi de la 

convocatòria 04.05.08). DOGC núm. 5124 - 05/05/2008  



DRET LOCAL  Número 15 
actualitat jurídica local  maig 2008 

- 15 - 

BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt  

� Resolución de 2 de abril de 2008, del Instituto de la Mujer, por la que 

se convoca la concesión de subvenciones públicas destinadas a fomentar 

la creación de centros y servicios, o a mejorar los ya existentes, que 

sean de titularidad municipal, cuyos cometidos consistan en la 

prestación de atención específica a las mujeres y en el desarrollo de 

actividades encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres. BOE 30/04/2008 
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AALLTTRREESS  NNOORRMMEESS  ii  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS  

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa 

� LLEI 2/2008, de l'11 d'abril, de modificació de la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, 

de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. DOGC núm. 5114 - 

18/04/2008 

� LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport. DOGC 

núm. 5123 - 02/05/2008 

� DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei de protecció dels animals DOGC núm. 5113 - 17/04/2008 

� RESOLUCIÓ 174/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s'aproven 

tres informes de fiscalització. DOGC núm. 5125 - 06/05/2008 

� DECRET 86/2008, de 15 d'abril, de la Taula de Ciutadania i Immigració. 

DOGC núm. 5113 - 17/04/2008 

� DECRET 87/2008, de 22 d'abril, pel qual es modifica el Decret 62/2007, de 

13 de març, de desplegament orgànic de la Direcció de Serveis del 

Departament de la Vicepresidència. DOGC núm. 5118 - 24/04/2008 

� DECRET 88/2008, de 22 d'abril, d'estructura de l'Institut Nacional d'Educació 

Física de Catalunya (INEFC). (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5123, 

pàg. 34480, de 2.5.2008). DOGC núm. 5118 - 24/04/2008 

� DECRET 93/2008, de 29 d'abril, de reestructuració del Departament de la 

Presidència DOGC núm. 5123 - 02/05/2008 

� DECRET 96/2008, de 29 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'entitat de 

dret públic Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya. 

DOGC núm. 5123 - 02/05/2008 
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� DECRET 97/2008, de 29 d'abril, de modificació del Decret 72/1995, de 7 de 

març, pel qual es creen els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. DOGC núm. 5123 - 02/05/2008 

� CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 88/2008, de 22 d'abril, d'estructura 

de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) (DOGC núm. 

5118, pàg. 32295, de 24.4.2008). DOGC núm. 5123 - 02/05/2008 

� RESOLUCIÓ PRE/1139/2008, de 10 d'abril, 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. 

5114 - 18/04/2008 

� ORDRE MAH/194/2008, de 28 d'abril, per la qual es modifiquen 

determinades previsions del Decret 244/2005, de 8 de novembre, 

d'actualització del Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007, prorrogat pel Decret 

288/2007, de 24 de desembre, i es determinen els municipis que s'inclouen en 

les subzones de la zona geogràfica A. DOGC núm. 5124 - 05/05/2008 
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt 

� Real Decreto-LEY 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la 

actividad económica. BOE 22/04/2008  

� Real Decreto-LEY 3/2008, de 21 de abril, de medidas excepcionales y 

urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la 

sequía en la provincia de Barcelona. BOE 22/04/2008 

� Corrección de error de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 

racional de los medicamentos y productos sanitarios. BOE 25/04/2008 

� Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se 

modifica el artículo 46.1. BOE 08/05/2008 

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

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

2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica. BOE 

09/05/2008 

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

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

3/2008, de 21 de abril, de medias excepcionales y urgentes para garantizar el 

abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de 

Barcelona. BOE 09/05/2008 

� Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los 

departamentos ministeriales. BOE 14/04/2008 

� Real Decreto 433/2008, de 12 de abril, sobre las Vicepresidencias del 

Gobierno. BOE 14/04/2008 

� Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura 

orgánica básica de los departamentos ministeriales. BOE 16/04/2008 
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� Real Decreto 525/2008, de 21 de abril, por el que se reestructura la 

Presidencia del Gobiern BOE 22/04/2008 

� Real Decreto 730/2008, de 3 de mayo, por el que se declara luto oficial con 

motivo del fallecimiento del excelentísimo señor don Leopoldo Calvo-Sotelo 

Bustelo, Presidente del Gobierno y marqués de la Ría de Ribadeo. BOE 

04/05/2008 

� Corrección de errores del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el 

que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos BOE 

17/04/2008 

� Corrección de erratas del Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, por 

el que se establece la retribución de la actividad de transporte de energía 

eléctrica para instalaciones puestas en servicio a partir del 1 de enero de 2008. 

BOE 18/04/2008 

� Real Decreto 680/2008, de 30 de abril, por el que se determina la 

composición de las Comisiones Delegadas del Gobierno. BOE 10/05/2008 

� Corrección de errores del Real Decreto 525/2008, de 21 de abril, por el 

que se reestructura la Presidencia del Gobierno. BOE 23/04/2008 


