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NNOORRMMAATTIIVVAA  CCAATTAALLAANNAA 

11..  DDEECCRREETT  110011//22000088,,  ddee  66  ddee  mmaaiigg,,  ppeell  qquuaall  ss''aapprroovveenn  lleess  

bbaasseess  dd''eexxeeccuucciióó  ddeell  PPllaa  úúnniicc  dd''oobbrreess  ii  sseerrvveeiiss  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

ppeerr  aall  ppeerrííooddee  22000088--22001122..  DDOOGGCC  nnúúmm..  55112299  --  1133//0055//22000088  

 

A través del Decret101/2008, de 6 de maig, s'aproven les bases d'execució del Pla únic 

d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012 i les bases d'execució dels 

programes específics de cooperació municipal de la Diputació de Girona, entre 

d’altres. Les citades bases s’aproven en el marc del que preveu l'article 17 del Decret 

245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i 

serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012, que estableix que l'execució de les obres i 

serveis inclosos dins la formulació del PUOSC del període 2008-2012 s'ha d'ajustar a 

les bases d'execució que aprovi el Govern. 

Pel que fa a les bases d’execució del PUOSC per al període 2008-2012  són 

d'aplicació directa a les subvencions del Programa general i dels programes específics 

de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa densitat, i de dinamització i 

equilibri territorial del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-

2012, i d'aplicació supletòria per als programes específics de biblioteques, 

d'infraestructures de telecomunicacions, els d'àmbit provincial i comarcal. 

En relació al contingut d’aquestes, el text s’articula a través de 18 bases. D’entre elles 

destaca, en primer terme, la segona que preveu una sèrie d’obligacions pels ens locals 

beneficiaris que: 

• Hauran de complir el que estableixin aquestes bases i la normativa aplicable. 

Qualsevol incompliment d'aquestes bases i, concretament, dels terminis 

d'adjudicació i execució de la legislació sobre contractació pública i de 

l'aplicació de les subvencions a les actuacions incloses en el PUOSC podrà 

comportar la revocació, total o parcial, mitjançant resolució dictada pel 

director general d'Administració Local, i prèvia audiència de l'interessat. 
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• Hauran d'executar les actuacions subvencionades en la seva totalitat, de manera 

que siguin susceptibles de ser lliurades a l'ús general o al servei corresponent. 

El fraccionament d'una actuació en fases d'execució solament s'admetrà quan 

cadascuna d'aquestes fases d'execució sigui susceptible de ser lliurada a l'ús 

general o al servei corresponent de manera independent. 

• Estan obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida en relació amb 

les esmentades actuacions pel Departament de Governació i Administracions 

Públiques, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i la Sindicatura 

de Comptes o òrgans equivalents. 

• Un cop finalitzada l'obra, l'ens beneficiari ha de disposar d'un dossier gràfic en 

format digital del projecte subvencionat, que restarà a disposició del 

Departament de Governació i Administracions Públiques. 

Tot seguit, i pel que fa a la contractació de les actuacions, es preveu que els ens locals 

beneficiaris de les subvencions del PUOSC 2008-2012 hauran d'adjudicar les obres, 

serveis o subministraments subvencionats en un termini màxim d'un any a comptar de 

l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 

l'aprovació del programa del PUOSC de l'anualitat corresponent, si bé podran 

sol·licitar al director general d'Administració Local abans de finalitzar aquest termini 

una pròrroga, que no podrà ser superior a sis mesos més, sempre i quan les 

disponibilitats pressupostàries ho permetin.  

Pel que fa a als canvis de destinació i d'anualitat es preveu que cada ajut planificat 

definitivament es podrà autoritzar un únic canvi d'anualitat de l'actuació, o de 

destinació. Excepcionalment i per causes degudament justificades, es podran acceptar 

més canvis d'actuació, sempre que la nova actuació compleixi els requisits necessaris 

per a la seva inclusió en el mateix programa que la subvencionada inicialment. 

S’ha de destacar també que un cop realitzada la tramitació administrativa corresponent 

i, en qualsevol cas, abans de l'adjudicació de les actuacions, el beneficiari haurà de 

trametre als serveis territorials de Governació i Administracions Públiques, mitjançant 

els models normalitzats aprovats, la documentació següent: 
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a) Un certificat de l'òrgan competent que acrediti que es disposa de dotació 

pressupostària suficient per atendre el finançament de l'actuació, i que es 

disposa de les llicències, autoritzacions i, si escau, de l'aprovació definitiva dels 

projectes i de la disponibilitat dels terrenys necessaris per iniciar l'execució de 

l'actuació. 

b) En el seu cas, el conveni o l'encàrrec de gestió establerts en la base cinquena. 

c) En el cas de les obres, dues còpies del projecte o, si s'escau, dels documents 

tècnics suficients per contractar, d'acord amb la normativa vigent en matèria de 

contractació pública. Una d'aquestes còpies podrà presentar-se mitjançant 

suport informàtic. A més, s'haurà d'aportar el corresponent estudi de viabilitat 

en els casos que sigui preceptiu. 

Pel que fa a l’execució de les actuacions contractades, els ens beneficiaris hauran 

d'executar les actuacions contractades en el termini que s'estableixi en el plec de 

clàusules, en el projecte o en el document contractual corresponent. Aquest termini 

no podrà excedir la data de 31 de desembre de l'any següent a l'any de contractació de 

l'actuació. Qualsevol pròrroga, ampliació o modificació de terminis en els contractes 

s'haurà de comunicar immediatament als serveis territorials de Governació i 

Administracions Públiques i a l'entitat col·laboradora, i resta condicionada, en el cas 

d'excedir l'esmentada data, a la disponibilitat dels crèdits pressupostaris. 

Un cop executada l’actuació la liquidació de l'import de la subvenció es realitzarà en el 

moment en què l'ens beneficiari acrediti que l'actuació s'ha executat correctament, 

mitjançant la presentació del document de recepció o conformitat corresponent. 

D’altra banda, en relació a les bases d'execució del Programa específic de 

cooperació municipal de la Diputació de Girona, que es troben en l’Annex 2 del 

Decret 101/2008, preveuen que les actuacions objecte d'ajut seran les obres en 

edificis, els cementiris, i els camins municipals. Amb les limitacions següents: 

a) La subvenció ordinària a càrrec del programa no excedirà dels percentatges 

següents, calculats sobre el pressupost de les obres: En municipis de fins a 1.000 

habitants, fins al 90%; de 1.001 a 2.000 habitants, fins al 80%; de 2.001 a 5.000 
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habitants, fins al 70%; de 5.001 a 10.000 habitants, fins al 65%; de 10.001 a 20.000 

habitants, fins al 60%; i de més de 20.000 habitants, fins al 50% 

b) En cap cas la subvenció màxima a atorgar per a tot el quinquenni excedirà 

globalment de 130.000,00 euros per aquest programa. No se subvencionaran 

honoraris professionals de redacció de projectes ni de direcció d'obres. 

En relació a l’execució de les obres, s’ha de tenir en compte que les obres no podran 

ésser contractades mentre no estigui reglamentàriament garantit que es disposa de les 

aportacions econòmiques que nodreixen el seu finançament, i dels terrenys, 

autoritzacions i concessions administratives necessàries per al seu inici, execució i la 

seva posada en servei. 

Pel que fa als terminis, les obres hauran d'adjudicar-se en els mateixos terminis que 

estableixin les bases d'execució del PUOSC. 

Finalment, per introduir modificacions en els projectes de les obres contractades 

caldrà l'aprovació de la Diputació. En cap cas aquestes modificacions no podran 

suposar un canvi de destinació que se separi de l'objecte del programa, ni un increment 

de la subvenció. 
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2. DDEECCRREETT  110066//22000088,,  ddee  66  ddee  mmaaiigg,,  ddee  mmeessuurreess  ppeerr  aa  

ll''eelliimmiinnaacciióó  ddee  ttrrààmmiittss  ii  llaa  ssiimmpplliiffiiccaacciióó  ddee  pprroocceeddiimmeennttss  

ppeerr  ffaacciilliittaarr  ll''aaccttiivviittaatt  eeccoonnòòmmiiccaa..  ((CCoorrrreecccciióó  dd''eerrrraaddaa  eenn  eell  

DDOOGGCC  nnúúmm..  55113388,,  ppààgg..  4400110000,,  ddee  2266..55..22000088))..  DDOOGGCC  nnúúmm..  55113311  --  

1155//0055//22000088 

El Decret 106/2008, de 6 de maig, parteix de la necessitat de garantir que el cos 

normatiu de la Generalitat de Catalunya que regula les diferents àrees vinculades a 

l'activitat econòmica es reguli correctament per  evitar imposar costos excessius a les 

empreses i la ciutadania i afectar negativament la productivitat. Per aquest motiu, el 

Decret persegueix, bàsicament, quatre finalitats: 

1. En primer lloc, eliminar procediments que es considera que ja no tenen finalitat 

pública. 

2. En segon lloc, simplificar un elevat nombre de procediments administratius i fer 

que es resolguin en un primer i únic contacte amb la persona interessada, allò 

que el decret anomena resolució en el frontal de tramitació. Amb el present 

Decret, un gran nombre de tràmits administratius que han de fer les empreses 

es podran resoldre en el moment de la sol·licitud. Alhora, aquesta simplificació 

permet introduir de forma realista la tramitació telemàtica. 

3. En tercer lloc, establir el model de relació entre les empreses i l'Administració 

de la Generalitat. Aquest model ha de ser integrador de serveis, ha de 

permetre que l'empresa es relacioni amb l'Administració amb el menor cost 

possible. Aquest cost administratiu es valora en dos vectors: temps i espai. Per 

una banda, cal reduir el temps que l'empresa destina a subministrar dades a 

l'Administració, a emplenar formularis, a recopilar documentació o a informar-

se sobre què ha de fer. Per l'altra, cal reduir la distància a què l'empresa s'ha de 

desplaçar per a relacionar-se amb l'Administració: disponibilitat de la xarxa de 

l'Oficina de Gestió Empresarial i ús de les tecnologies de la informació, que 

apropen l'Administració fins a l'oficina de l'empresa. 
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4. I en quart lloc, constituir l'inici d'un mecanisme de transposició de la Directiva 

2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 

relativa als serveis en el mercat interior (DSMI), que prescriu l'eliminació de la 

regulació que contingui barreres proteccionistes en el sector serveis, però 

també d'obstacles i càrregues administratives (registres, autoritzacions, etc.).  

En relació al contingut el Decret té sis capítols. El capítol I recull la finalitat i l'objecte 

del decret, que no són altres que facilitar i simplificar la relació entre l'Administració de 

la Generalitat de Catalunya i els subjectes de l'activitat econòmica. També es recull 

l'obligació, a l'hora d'elaborar normativa que afecti l'activitat econòmica, de redactar un 

informe d'avaluació de l'impacte de la nova regulació, seguint els criteris establerts en 

la Guia de bones pràctiques en l'elaboració i revisió normativa, i també de quantificar 

els costos administratius que la nova norma genera a les empreses.  

El capítol II es dedica a la simplificació administrativa, en el vessant d'eliminació de 

tràmits. Regula la declaració responsable, figura que permetrà que, mitjançant 

l'assumpció de responsabilitats per la persona titular de l'activitat empresarial o 

professional, no calgui presentar la documentació que ara es presenta. La persona 

titular, per una sèrie de tràmits entre els quals hi ha els registres d'Activitats 

Específiques, el Registre d'Establiments Industrials de Catalunya, el Registre d'Indústries 

Agràries i Alimentàries i el Registre de Turisme de Catalunya, declararà que compleix 

els requisits exigits legalment i que té la documentació que ho acredita. Amb aquesta 

declaració, l'Administració inscriurà l'activitat en el registre corresponent. 

Posteriorment es comprovarà la veracitat de les dades declarades. La introducció 

d'aquesta figura és cabdal per a fer possible el pas següent en la simplificació, que és la 

tramitació telemàtica. 

El capítol III fixa alguns principis per a permetre avançar en la tramitació telemàtica. Un 

procés de simplificació i facilitació de tràmits per a les empreses no es pot aplicar si no 

es té en compte la possibilitat de tramitar electrònicament els processos. El Govern 

pretén que aquesta possibilitat sigui plena, és a dir, que el ciutadà o l'empresa no hagi 

d'utilitzar cap altre mitjà de comunicació, a part del telemàtic, per a obtenir el 
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producte o servei que necessita, i alhora que la resolució del procés s'obtingui de 

manera immediata a la demanda. 

El capítol IV regula la relació entre les empreses i l'Administració de la Generalitat a 

través del frontal de serveis a les empreses. L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) és 

la unitat administrativa que assumeix aquesta funció. Se'n regulen la finalitat, funcions, 

funcionament, relació entre les unitats administratives competents en els tràmits que 

gestiona i els canals per a la prestació dels serveis, descrits en el catàleg de serveis de 

l'Oficina.  

El capítol V modifica la normativa que regula determinats procediments amb l'objectiu 

de simplificació administrativa: 

• La secció 1 modifica disposicions de medi ambient amb la doble finalitat de 

permetre la resolució dels tràmits en el frontal i alhora permetre'n la tramitació 

telemàtica. Afecta les declaracions del volum del consum de l'aigua i de 

l'eficiència en l'ús de l'aigua. 

• La secció 2 regula el pas a resolució en el frontal dels tràmits de turisme. 

Actualment, les inscripcions dels establiments turístics en el Registre de 

Turisme de Catalunya es fa un cop autoritzada l'activitat. La modificació que 

s'introdueix amb aquest Decret permet aplicar el model simple a aquests 

tràmits; és a dir, l'ús de declaracions responsables, la presentació de 

documentació que permeti format electrònic i la inscripció en el Registre. En 

les modificacions d'aquesta secció també es recull la forma de procedir 

respecte de la nova figura de l'habitatge d'ús turístic, d'acord amb la definició 

que en fa la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, que pretén 

evitar la utilització il·legal dels habitatges per a usos no residencials. La 

modificació de la reglamentació de les agències de viatges simplifica en part el 

procediment per obtenir el títol-llicència que habilita per a l'exercici de 

l'activitat.  
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• La secció 3 modifica tràmits d'agricultura: el Registre d'indústries agràries i 

alimentàries de Catalunya, per permetre l'ús de declaracions responsables i 

alhora possibilitar, en un futur, la tramitació telemàtica d'aquest Registre. 

• La secció 4 modifica normativa de seguretat industrial, com el Decret de 

prestació de serveis en els tallers de reparació d'automòbils. També 

s'homogeneïtza la realització de l'examen per a obtenir el carnet instal·lador 

elèctric, de manera que els interessats puguin presentar-se en qualsevol servei 

territorial i no només al del seu domicili. 

• Les seccions 5, 6, 7 i 8 fan referència a determinats procediments en matèria de 

treball, transports, mines i instal·ladors de telecomunicacions, respectivament, 

que es tramitaran i resoldran davant l'Oficina de Gestió Empresarial. 

Finalment, el capítol VI regula tràmits de comerç, en desenvolupament de determinats 

preceptes del Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, en 

concret, els relatius a les comunicacions de venda ocasional de saldos i de venda en 

liquidació, i la venda permanent de saldos. En tots dos casos es tracta de permetre 

l'inici i la finalització del tràmit en un primer contacte. 
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CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIEESS  DD’’AAJJUUTTSS  AALLSS  EENNSS  LLOOCCAALLSS  11 

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

� RESOLUCIÓ VPC/1412/2008, de 29 d'abril, per la qual s'obre la 

convocatòria per a la concessió de les subvencions a les administracions locals 

de Catalunya i a entitats de dret públic vinculades o adscrites a aquestes per a 

actuacions de suport a l'esport ciutadà corresponents al Programa C que figura 

en les bases reguladores aprovades per la Resolució VPC/3419/2007, de 8 de 

novembre, per a l'any 2008. DOGC núm. 5130 - 14/05/2008 

� RESOLUCIÓ VPC/1413/2008, de 29 d'abril, per la qual s'obre la 

convocatòria per a la concessió de les subvencions per al desenvolupament del 

"Pla Esport contra les Desigualtats" corresponents al Programa F que figura en 

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

novembre, per a l'any 2008. DOGC núm. 5130 - 14/05/2008 

� ORDRE VCP/233/2008, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats 

que contribueixin a recuperar i divulgar la memòria de la guerra de Successió i 

de les seves conseqüències, per tal d'aprofundir en el sentit de la Diada 

Nacional de Catalunya. DOGC núm. 5136 - 22/05/2008 

� RESOLUCIÓ VCP/1849/2008, de 5 de juny, per la qual s'obre la 

convocatòria de concurs públic per a la concessió de les subvencions per a 

l'organització i participació en activitats esportives corresponents al Programa B 

que figura en les bases reguladores aprovades per la Resolució VCP/3419/2007, 

de 8 de novembre, per a l'exercici 2008. DOGC núm. 5153 - 16/06/2008 

� RESOLUCIÓ VCP/1899/2008, d'11 de juny, per la qual s'obre la 

convocatòria corresponent a l'any 2008 per a la concessió de subvencions 

per a la realització de projectes relacionats amb episodis commemoratius 

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

http://www.associacio.net/agendainoticies/subvencionsiajuts/index.shtml 
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de la història de Catalunya i dels països de parla catalana regulats a 

l'Ordre VCP/138/2008, de 4 de març. DOGC núm. 5156 – 19.6.2008 

� RESOLUCIÓ CMC/1395/2008, de 23 d'abril, per la qual es convoca concurs 

públic per a 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 corresponents a l'any 2008. DOGC núm. 5129 - 13/05/2008 

� RESOLUCIÓ CMC/1396/2008, de 29 d'abril, per la qual es convoca concurs 

públic per a 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 escèniques i la música corresponents 

a l'any 2008 DOGC núm. 5129 - 13/05/2008 

� RESOLUCIÓ CMC/1397/2008, de 30 d'abril, per la qual es convoca concurs 

públic per a 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 

corresponents a l'any 2008. DOGC núm. 5129 - 13/05/2008 

� RESOLUCIÓ CMC/1928/2008, de 3 de juny, per la qual es convoca concurs 

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

l'adquisició d'equipaments per a museus corresponents als anys 2008-2009. 

DOGC núm. 5157 – 20.6.2008 

� ORDRE MAH/244/2008, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases 

reguladores de les subvencions a ens locals per promoure accions de 

sostenibilitat local. DOGC núm. 5140 - 28/05/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/1564/2008, de 13 de maig, de convocatòria per a l'any 

2008 de subvencions a ens locals dels municipis declarats com a zones de 

protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, per 

promoure la reducció d'emissions d'òxids de nitrogen i partícules a l'aire 

associades als vehicles pesants dièsel de la seva titularitat vinculats a la prestació 
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de serveis públics, i se n'aproven les bases (codi de la convocatòria 03.09.08). 

DOGC núm. 5140 - 28/05/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/1669/2008, de 16 de maig, per la qual es fa pública la 

convocatòria de subvencions per a la realització d'actuacions de gestió, 

conservació i recuperació d'espais fluvials. DOGC núm. 5145 - 04/06/2008 

� ORDRE MAH/289/2008, de 2 de juny, per la qual s'adapten a l'ús dels 

sistemes telemàtics els tràmits relatius als ajuts destinats a ens locals per a la 

realització d'actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior. DOGC 

núm. 5152 - 13/06/2008 

� CORRECCIÓ D'ERRADA a l'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, pàg. 31820, de 23.4.2008). DOGC núm. 

5133 - 19/05/2008 
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AALLTTRREESS  NNOORRMMEESS  ii  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS  

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa 

� LLEI 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. 

DOGC núm. 5135 - 21/05/2008 

� LLEI 7/2008, del 5 de juny, de modificació de la Llei 16/2007, del 21 de 

desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008. DOGC 

núm. 5151 - 12/06/2008 

� RESOLUCIÓ 205/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s'aproven 

quatre informes de fiscalització. DOGC núm. 5142 - 30/05/2008 

� DECRET 110/2008, de 27 de maig, de modificació del Decret 146/2007, de 3 

de juliol, pel qual es crea la Comissió de Coordinació Corporativa. DOGC núm. 

5141 - 29/05/2008 

� DECRET 116/2008, de 10 de juny, pel qual es modifiquen els Estatuts del 

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), aprovats pel Decret 209/1989, 

de 3 de juliol. DOGC núm. 5151 - 12/06/2008 

� CORRECCIÓ D'ERRADES al 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, pàg. 18141, de 6.3.2008). DOGC núm. 5131 - 15/05/2008 

� ORDRE GAP/218/2008, de 5 de maig, de modificació de l'Ordre 

GRI/344/2003, de 30 de juliol, per la qual es regula el procediment per 

seleccionar les actuacions dels ens locals susceptibles de cofinançament del 

FEDER per a les anualitats 2004, 2005 i 2006. DOGC núm. 5131 - 15/05/2008 

� ORDRE TRE/278/2008, de 2 de juny, per la qual s'estableix el calendari 

oficial de festes laborals per a l'any 2009. DOGC núm. 5149 - 10/06/2008 

� ORDRE EDU/272/2008, de 23 de maig, per la qual s'estableix l'equivalència, 

en l'àmbit de Catalunya, de la categoria d'agent dels cossos de les policies locals 
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de Catalunya al títol de tècnic corresponent a la formació professional del 

sistema educatiu. DOGC núm. 5146 - 05/06/2008 

� ACORD GOV/83/2008, de 15 de maig, pel qual es declara la situació 

hidrològica i l'estat de les reserves a data 15 de maig de 2008. DOGC núm. 5132 

- 16/05/2008 

� ACORD GOV/93/2008, de 3 de juny, pel qual es declara la situació 

hidrològica i l'estat de les reserves a data 3 de juny de 2008. DOGC núm. 5146 - 

05/06/2008 
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt 

� Reforma por la que se modifican diversos artículos del Reglamento 

del Senado. BOE 21/05/2008 

� Real Decreto 748/2008, de 9 de mayo, por el que se regula la Comisión 

Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 

deporte. BOE 17/05/2008 

� Real Decreto 861/2008, de 23 de mayo, por el que se modifica el 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de 

pagos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo y de actividades económicas. 

BOE 24/05/2008 

� Real Decreto 865/2008, de 23 de mayo, por el que se regula la composición, 

funciones y funcionamiento de la Comisión Interministerial para el Medio Rural, 

del Consejo para el Medio Rural y de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo 

Rural. BOE 24/05/2008 

� Real Decreto 869/2008, de 23 de mayo, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia. BOE 24/05/2008 

� Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 

Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico. 

BOE 07/06/2008 

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

que se aprueba la estructura orgánica básica de los Departamentos 

ministeriales. BOE 22/05/2008 

� Corrección de errores del Real Decreto 680/2008, de 30 de abril, por el 

que se determina la composición de las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

BOE 06/06/2008 
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� Resolución de 6 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de 

Medio Rural y Agua, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 6 de junio de 2008, por el que se declara la concurrencia de la 

causa de cese de la vigencia del Real Decreto-ley 3/2008, de 21 de abril, de 

medidas excepcionales y urgente para garantizar el abastecimiento de 

poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona. BOE 

07/06/2008 

 

 

 

 


