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1. DECRET 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes 

del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de 

les entitats locals de Catalunya. ..............................................................................pàg. 4 

NNoorrmmaattiivvaa  eessttaattaall 

2. REIAL DECRET 1387/2008, d'1 d'agost, sobre ampliació de funcions i 

serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 1404/2007, de 

29 d'octubre, en matèria d'ordenació i gestió del litoral...................................pàg. 7 

 

 

CCoonnvvooccaattòòrriieess  dd’’aajjuuttss  aallss  eennss  llooccaallss    

� Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya........................................................pàg.11 

� Butlletí Oficial de l’Estat...........................................................................................pàg.14 

 

AAllttrreess  nnoorrmmeess  ii  ddiissppoossiicciioonnss  

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

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



DRET LOCAL  Número 17 

actualitat jurídica local  novembre 2008 

- 4 - 

NNOORRMMAATTIIVVAA  CCAATTAALLAANNAA 

11..  DDEECCRREETT  119955//22000088,,  ddee  77  dd''ooccttuubbrree,,  ppeell  qquuaall  eess  rreegguulleenn  

ddeetteerrmmiinnaattss  aassppeecctteess  ddeell  rrèèggiimm  jjuurrííddiicc  ddeell  ppeerrssoonnaall  

ffuunncciioonnaarrii  aammbb  hhaabbiilliittaacciióó  ddee  ccaarrààcctteerr  eessttaattaall  ddee  lleess  

eennttiittaattss  llooccaallss  ddee  CCaattaalluunnyyaa..  DDOOGGCC  nnúúmm..  55223322  --  0099//1100//22000088  

El passat 9 d’octubre es publicà al DOGC el Decret 195/2008 que té per objecte la 

regulació de les funcions públiques que exerceix el personal amb habilitació de caràcter 

estatal en l'àmbit territorial de Catalunya, i, en concret, la relació de llocs de treball, la 

forma de selecció i la provisió de llocs de treball. El Decret, segons el seu article 

primer, és d'aplicació al personal amb habilitació de caràcter estatal de tots els ens 

locals de l'àmbit territorial de Catalunya. 

Segons s’exposa en el seu preàmbul el Decret té per finalitat regular les condicions 

adequades perquè els funcionaris i les funcionàries amb habilitació de caràcter estatal 

de les entitats locals realitzin les funcions de control intern de legalitat i 

economicofinancer de manera satisfactòria. 

En relació al marc legal s’ha de tenir en compte que la Llei estatal 7/2007, de 12 d'abril, 

de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, estableix els principis generals aplicables al 

conjunt de les relacions d'ocupació públiques, i crea un marc normatiu en el qual cada 

administració pública pot configurar la seva pròpia política de personal, sense perjudici 

dels elements de cohesió i dels instruments de coordinació. 

En aquesta línia, la disposició addicional segona de la Llei regula, amb caràcter bàsic, 

determinats aspectes del règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter 

estatal, i atribueix a les comunitats autònomes competències en aspectes com l'oferta 

d'ocupació pública; el règim de selecció i provisió de llocs de treball; la creació, 

classificació i supressió de llocs de treball, i el règim disciplinari. El Decret, doncs, 

s’aprova d'acord amb aquestes noves atribucions i la competència en matèria de funció 

pública i del personal al servei de les administracions públiques catalanes que l'article 

136 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya. 
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Una de les principals competències atribuïdes per la disposició addicional segona de la 

Llei 7/2007, de 12 d'abril, és la selecció d'aquests funcionaris o funcionàries, 

circumstància que fa necessari l'establiment dels criteris bàsics que, en el marc de la 

normativa de funció pública aplicable, en concretin la selecció i l'accés. En aquest sentit 

l’article 11 del Decret preveu que el procés de selecció per a el ingrés en les 

subescales en què s'estructura l'habilitació de caràcter estatal es durà a terme a l'Escola 

d'Administració Pública de Catalunya, i consistirà en la superació de proves selectives 

que donen l'accés als corresponents cursos selectius de formació. 

En les subescales de secretaria i d'intervenció tresoreria el ingrés s'efectuarà  a través 

de la categoria d'entrada. L'accés a la categoria d'entrada es durà a terme mitjançant les 

proves d'aptitud realitzades a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb 

convocatòria pública oberta amb caràcter general. No obstant això, es podrà reservar 

un nombre de places determinat a cobrir per promoció interna, d'acord amb la 

normativa vigent. En canvi l'accés a la categoria superior es durà a terme mitjançant els 

procediments següents: 

a) El 50% de les places convocades es cobrirà per proves d'aptitud 

realitzades a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, mitjançant 

convocatòria pública oberta als funcionaris i funcionàries que tinguin la 

categoria d'entrada. 

b) b) El 50% restant de les places convocades es cobrirà per concurs de 

mèrits entre funcionaris i funcionàries pertanyents a la categoria 

d'entrada, que es resoldrà per aplicació del barem de mèrits generals i 

mèrits específics. Per participar-hi, els funcionaris i funcionàries hauran 

de tenir dos anys d'antiguitat en la categoria d'entrada, computats a 

partir de la publicació del nomenament al Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya, i tenir la titulació necessària. 

Pel que fa a la provisió  dels llocs de treball reservats a personal funcionari amb 

habilitació de caràcter estatal aquest es faran per concurs de mèrits, que serà el 

sistema normal de provisió. Excepcionalment, podran proveir-se per lliure designació 

els municipis de gran població que preveu l'article 121 de la Llei 7/1985, així com les 

diputacions provincials, que estiguin classificats com a llocs de lliure designació es 
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podran cobrir entre funcionaris i funcionàries amb habilitació de caràcter estatal de la 

subescala i categoria corresponents als llocs reservats a ells. 

El Decret també regula les funcions públiques reservades al personal funcionari amb 

habilitació de caràcter estatal, l'estructura dels llocs de treball, i crea el Registre de 

personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal. 

Finalment el Decret també classifica els llocs de treball de secretaria dels ens locals de 

l'àmbit territorial de Catalunya segons les classes següents: 

1. Secretaries de classe primera: estan reservades a personal funcionari 

pertanyent a la subescala de secretaria, categoria superior, les secretaries de 

diputacions provincials, de consells de vegueries, de consells comarcals, 

d'entitats metropolitanes, d'ajuntaments de capitals de província, de grans 

ciutats o de municipis amb població superior a 20.000 habitants. 

2. Secretaries de classe segona: estan reservades a personal funcionari pertanyent 

a la subescala de secretaria, categoria d'entrada, les secretaries d'ajuntaments el 

municipi dels quals tingui una població d'entre 5.001 i 20.000 habitants, així com 

els de població inferior a 5.001 habitants i uns drets reconeguts nets per 

ingressos ordinaris deduïts de la darrera liquidació pressupostària superiors a 

3.000.000,00 d'euros. 

3. Secretaries de classe tercera: estan reservades a personal funcionari pertanyent 

a la subescala de secretaria intervenció les secretaries d'ajuntaments el municipi 

dels quals tingui una població inferior a 5.001 habitants i drets reconeguts nets 

per ingressos ordinaris deduïts de la darrera liquidació pressupostària que no 

excedeixin els 3.000.000,00 d'euros. 
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NNOORRMMAATTIIVVAA  EESSTTAATTAALL 

22..  RREEIIAALL  DDEECCRREETT  11338877//22000088,,  dd''11  dd''aaggoosstt,,  ssoobbrree  aammpplliiaacciióó  ddee  

ffuunncciioonnss  ii  sseerrvveeiiss  ttrraassppaassssaattss  aa  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

ppeell  RReeiiaall  ddeeccrreett  11440044//22000077,,  ddee  2299  dd''ooccttuubbrree,,  eenn  mmaattèèrriiaa  

dd''oorrddeennaacciióó  ii  ggeessttiióó  ddeell  lliittoorraall..  BBOOEE  ii  DDOOGGCC  --  1122//0099//22000088  

Les noves transferències de competències a Catalunya, vinculades a l'ordenació i gestió 

del litoral, s'han articulat a través de dos reials decrets de transferència de 

competències a la Generalitat aprovats en el marc de la Comissió Mixta de 

Transferències Estat-Generalitat entre l'any 2007 i el 2008. El primer d'ells és el Reial 

Decret 1404/2007, de 29 d'octubre, de traspàs de funcions i de serveis de 

l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ordenació i gestió 

del litoral (autoritzacions i instal·lacions marítimes), publicat en el DOGC i en el BOE 

el 30 d'octubre del 2007, i que va entrar en vigor l'1 de novembre 2007 (explicat en el 

Seminari del curs passat). El segon, de fa poques setmanes, és el Reial Decret 

1387/2008, d'1 d'agost, sobre ampliació de funcions i serveis traspassats a la 

Generalitat de Catalunya per Reial Decret 1404/2007, de 29 d'octubre, en matèria 

d'ordenació i gestió del litoral, publicat en el DOGC i en el BOE el 12 de setembre 

d'aquest  mateix any 2008, i que va entrar en vigor l'endemà a la seva publicació.  

En el seu preàmbul ambdós decrets reconeixen la zona marítim-terrestre, les platges, 

el mar territorial i els recursos naturals de la zona econòmica com béns de domini 

públic estatal –d'acord amb la CE- alhora que afirmen que la competència exclusiva de 

la Generalitat en matèria d'ordenació del litoral inclou, en tot cas, el contingut íntegre 

de les competències de l’article 149.3 de l'Estatut de 2006.  

Aquesta declaració de principis però no va tenir una traducció directa en les 

competències inicialment transferides a l'octubre del 2007 que es van limitar a delegar 

a la Generalitat unes poques competències, la gestió de les quals, corresponien 

parcialment en alguns casos als propis municipis, com per exemple la gestió i 

atorgament de les autoritzacions d'usos de temporada en les platges articulats a través 
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dels plans de platges. D'altra banda, el Reial Decret no mencionava en cap moment 

aspectes crucials de la competència en ordenació del litoral definida per l'Estatut, com 

per exemple l'establiment i la regulació dels plans territorials d'ordenació i ús del litoral 

i de les platges, així com la regulació del procediment de tramitació i aprovació 

d'aquests instruments i plans o la gestió dels títols d'ocupació i ús del domini públic 

marítim terrestre més enllà de les instal·lacions de temporada o desmuntables. No es 

respectava per tant el contingut bàsic fixat per l'Estatut. 

En aquest context el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat van negociar al 

llarg del 2008 l'ampliació d'aquestes transferències en el marc de Comissió Mixta de 

Transferències Estat-Generalitat, el resultat va ser un acord en la citada Comissió a 

principis de 2008, però que no es va materialitzar fins a l'1 d'agost a través del Reial 

Decret 1387/2008. Les noves transferències amplien el marc fixat per l'anterior Reial 

Decret, però sense desenvolupar totes les possibilitats contemplades per l'Estatut.  

En aquest sentit, s'amplien les concessions demanials que poden ser gestiones –des del 

seu atorgament, fins a la seva extinció- per la Generalitat, respectant la possibilitat que 

l'Estat emeti informes preceptius en relació amb estes concessions: 

a) Les que es requereixin per efectuar abocaments al domini públic 

maritimoterrestre i les d'ocupació del domini públic maritimoterrestre 

exigides per a les explotacions d'aqüicultura. 

b) Les que emparen usos especialment intensos, rendibles o perillosos, així 

com privatius, amb obres o instal·lacions desmuntables que, per la seva 

naturalesa, finalitat o altres circumstàncies, requereixin un termini 

d'ocupació superior a un any. 

c) Les concessions emparades per una altra concessió d'explotació de 

recursos miners o energètics. 

d) Les que emparin usos especialment intensos, rendibles o perillosos, així 

com privatius, amb obres o instal·lacions no desmuntables. Igualment, les 

concessions que possibilitin l'execució d'obres fixes al mar i les que emparin 

les instal·lacions marítimes menors en el domini públic maritimoterrestre, 
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com ara embarcadors, molls de pilons, escars, etc., que no formin part d'un 

port o no hi estiguin adscrites. 

D'altra banda, el Reial Decret 1387/2008 també transfereix a la Generalitat aspectes 

com la vigilància, tramitació i imposició i recaptació de les sancions que li 

corresponguin, en el que refereix a l’incompliment de les condicions d'atorgament de 

les concessions demanials; la gestió i atorgament d'autoritzacions en zones de servitud 

de trànsit i accés al mar, així com la vigilància tramitació i imposició i recaptació de les 

sancions que li corresponguin, en el que es refereix a l’incompliment d'aquestes en els 

termes en què van ser atorgades; la gestió del registre de concessions en domini públic 

marítim-terrestre en l'àmbit de Catalunya; l'emissió de l'informe previ al rescat de les 

concessions demanials quan, per raons d'interès general, sigui competència de 

l'Administració General de l'Estat l'exercici d'aquesta funció, o l'emissió de l'informe 

que serveixi de base per a la redacció dels projectes corresponents a obres d'interès 

general. 

Tot i això, el Decret preveu que l'Estat es reservi una sèrie de competències de forma 

exclusiva en relació amb la gestió del domini públic, més enllà dels mencionats 

informes preceptius per a l'atorgament de les respectives concessions. L'Estat es 

reserva les funcions de fixar l'import dels cànons per la utilització o aprofitament del 

domini públic marítim-terrestre i d'exercir la titularitat sobre els drets econòmics 

meritats per la utilització o aprofitament del domini públic marítim-terrestre, sens 

perjudici de la competència de la Generalitat de Catalunya per a establir altres cànons 

per explotació d'activitat. Segons s'afirma en la mateixa norma, l'Estat recaptarà 

l’import dels cànons per a la utilització o aprofitament del domini públic marítim 

terrestre i la Generalitat de Catalunya recaptarà el cànon per a l'explotació de 

l'activitat, sense perjudici que ambdues parts acordin mecanismes per a facilitar aquesta 

gestió als usuaris. Aquesta reserva suposa, al meu mode d'entendre, una contradicció 

amb el contingut de l'article 149 de l'Estatut en què es contempla de forma explícita, al 

punt 3 apartat c), que la regulació i la gestió del règim econòmic financer del domini 

públic marítim-terrestre formava part de la competència exclusiva de la Generalitat en 

matèria d'ordenació del litoral. Finalment, l'Estat també es reserva la funció de rescat 
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de les concessions demanials quan la presència d'una raó d'interès general vinculada al 

seu àmbit de competències així ho exigeixi. 

Així mateix, el Reial Decret 1387/2008 preveu l'existència de competències 

concurrents de l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya. Algunes d'elles, 

però, no són estrictament competències concurrents, perquè no és que l'Estat i la 

Generalitat tinguin les mateixes competències, sinó que és l'Estat qui es reserva la 

facultat d'emetre informes vinculants sobre algunes matèries. L'exigència d'aquests 

informes té lloc amb la construcció de nous ports i vies de transport de titularitat de la 

Generalitat o en el que fa referència al compliment del règim general del domini públic 

marítim-terrestre en relació amb els plans i normes d'ordenació territorial i el 

planejament urbanístic, i la seva modificació i revisió, incloent els plans especials 

d'ordenació de fatxada marítima i els plans que desenvolupen el sistema portuari. La 

pròpia norma preveu la possibilitat, ja prevista en l'article 117 de la Llei de Costes, que 

si en els esmentats informes de l'Estat hi ha discrepàncies entre ambdós 

administracions s'obriria un període de consultes a fi d'arribar a un acord.  

Finalment, entre les competències concurrents, el Reial Decret preveu que en matèria 

d'inversions en obres d'interès general situades en la Catalunya, l'Administració 

General de l'Estat i la Generalitat creïn una Comissió bipartida amb les funcions de 

participar en la planificació i programació de les obres que hagin sigut prèviament 

declarades d'interès general, i proposar la incorporació de les obres d'interès general a 

l'annex d'inversions de l'Avantprojecte de Pressupostos Generals de l'Estat de cada 

any. El Decret òbvia però la competència regulada en l'article 148.4 de l'Estatut que 

atorga a la Generalitat la competència exclusiva en l'execució i gestió de les obres 

d'interès general situades en el litoral català, els termes de la participació de la 

Generalitat es tindran de debatre en el marc de Comissió bipartida a que s’ha fet 

referència. 

 



DRET LOCAL  Número 17 

actualitat jurídica local  novembre 2008 

- 11 - 

CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIEESS  DD’’AAJJUUTTSS  AALLSS  EENNSS  LLOOCCAALLSS  11 

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

� RESOLUCIÓ MAH/2761/2008, de 9 de setembre, de modificació de la 

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. 5217 - 17/09/2008 

� ORDRE MAH/424/2008, de 22 de setembre, per la qual s'aproven les bases 

reguladores dels ajuts destinats a ens locals, a les associacions d'ens locals i als 

seus organismes autònoms per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió 

ambiental. DOGC núm. 5227 - 02/10/2008 

� ORDRE MAH/429/2008, de 30 de setembre, per la qual s'aproven les bases 

reguladores de les subvencions a associacions, fundacions i cooperatives sense 

ànim de lucre per al finançament d'actuacions d'educació i sensibilització 

ambiental, d'estalvi d'aigua i de mitigació del canvi climàtic. DOGC núm. 5230 - 

07/10/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/2934/2008, de 30 de setembre, per la qual es 

convoquen subvencions per promoure accions de sostenibilitat local pels anys 

2008 i 2009 (codi de convocatòria 02.02.08). DOGC núm. 5230 - 07/10/2008 

� ORDRE GAP/440/2008, de 8 d'octubre, per la qual es fa pública la 

convocatòria dels Premis de Civisme del Departament de Governació i 

Administracions Públiques per a l'any 2008. DOGC núm. 5237 - 16/10/2008 

� ORDRE GAP/439/2008, de 9 d'octubre, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per seleccionar actuacions dels ens locals susceptibles de 

cofinançament del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), per al 

període 2000-2006, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds per a 

l'Eix 6, Mesura 6.1, Assistència tècnica FEDER. DOGC núm. 5237 - 16/10/2008 

                                                 
1
 mmééss  iinnffoorrmmaacciióó  ssoobbrree  lleess  ccoonnvvooccaattòòrriieess  vviiggeennttss  aall  wweebb  ddee  ll’’AACCMM::  wwwwww..aaccmm..ccaatt  
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� ORDRE TRE/441/2008, de 2 d'octubre, per la qual es modifica l'article 15 de 

l'Ordre TRE/337/2008, de 10 de juliol, per la qual s'estableixen les bases que 

han de regir la concessió de subvencions per a programes innovadors 

cofinançades pel Fons Social Europeu i s'obre la convocatòria per al 2008. 

DOGC núm. 5237 - 16/10/2008 

� RESOLUCIÓ TRE/3013/2008, de 2 d'octubre, per la qual s'obre la 

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

realització de projectes ocupacionals i de desenvolupament local 

complementaris al Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal, en les comarques 

del Pallars Jussà, el Ripollès, l'Anoia i la Terra Alta, en el marc del Projecte 

Treball a les 4 comarques. DOGC núm. 5237 - 16/10/2008 

� ORDRE GAP/443/2008, de 13 d'octubre, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per seleccionar actuacions dels ens locals susceptibles de 

cofinançament del FEDER, per al període 2007-2013, i es convoca el termini de 

presentació de sol·licituds per a l'Eix 5. DOGC núm. 5239 - 20/10/2008 

� ORDRE GAP/442/2008, de 14 d'octubre, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de 

cofinançament pel FEDER, per al període 2007-2013, i es convoca el termini de 

presentació de sol·licituds per al quadrienni 2007-2010, eixos 2 i 4. DOGC núm. 

5239 - 20/10/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/3041/2008, de 13 d'octubre, per la qual es convoquen 

els ajuts destinats a ens locals, a les associacions d'ens locals i als seus 

organismes autònoms per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió 

ambiental per al període 2008-2010 (codi de la convocatòria 03.06.08). DOGC 

núm. 5239 - 20/10/2008 

� RESOLUCIÓ MAH/3123/2008, de 20 d'octubre, per la qual es fa pública la 

modificació de la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la 

realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta feta 
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pública per la Resolució MAH/1014/2008, d'1 d'abril. DOGC núm. 5244 - 

27/10/2008 

� RESOLUCIÓ PRE/3139/2008, de 22 d'octubre, 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. 5246 - 29/10/2008 

� ORDRE AAR/453/2008, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió d'ajuts a organitzacions sense ànim de lucre i 

entitats locals per a actuacions de foment i difusió de la producció i el consum 

d'aliments ecològics, i es convoquen els corresponents a l'any 2008 DOGC núm. 

5248 – 31.10.2008 
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt 

� Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Secretaría General de 

Industria, por la que se convoca la concesión de ayudas para actuaciones de 

reindustrialización zonas afectadas por procesos de deslocalización de los 

sectores textil y de la confección, calzado, juguete, mueble, curtido y 

marroquinería en el año 2009. BOE 03/11/2008 

� Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Secretaría General de 

Industria, por la que se efectúa la convocatoria general para la concesión de 

ayudas para actuaciones de reindustrialización en el año 2009. BOE 03/11/2008 
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AALLTTRREESS  NNOORRMMEESS  ii  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS  

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa 

� DECRET 179/2008, de 9 de setembre, de creació de la Delegació del Govern 

de la Generalitat de Catalunya als Estats Units d'Amèrica. DOGC núm. 5216 - 

16/09/2008 

� DECRET 192/2008, de 30 de setembre, de modificació dels Estatuts del 

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, aprovats pel Decret 

150/1991, d'1 de juliol, i dels Estatuts de l'Entitat Autònoma Museus 

d'Arqueologia, aprovats pel Decret 294/2003, de 2 de desembre. DOGC núm. 

5229 - 06/10/2008 

� DECRET 194/2008, de 7 d'octubre, de reestructuració parcial del 

Departament d'Economia i Finances. DOGC núm. 5232 - 09/10/2008 

� DECRET 202/2008, de 14 d'octubre, pel qual es regulen els àmbits funcionals 

en l'Administració de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 5238 - 

17/10/2008 

� CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures 

per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar 

l'activitat econòmica. DOGC núm. 5206 - 01/09/2008 

� CORRECCIÓ D'ERRADA al Decret 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es 

regulen l'habitatge concertat i l'habitatge de lloguer amb opció de compra, i 

s'adopten altres mesures en matèria de l'habitatge (DOGC núm. 5185, pàg. 

60055, de 31.7.2008). DOGC núm. 5223 - 26/09/2008 

� CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució CMC/2431/2008, de 23 de 

juliol, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de 

l'Institut Català de les Indústries Culturals de 30 de juny de 2008, pel qual 

s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la 

digitalització de continguts editorials, l'edició electrònica de llibres i 
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d'audiollibres, i la seva difusió i comercialització digital (DOGC núm. 5185, pàg. 

59975, de 31.7.2008). DOGC núm. 5232 - 09/10/2008 

� RESOLUCIÓ ECF/2901/2008, de 19 de setembre, per la qual es modifica 

l'apartat 5 de l'annex 2 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre 

procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. DOGC núm. 5223 - 

26/09/2008 

� ACORD GOV/136/2008, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Pla de polítiques 

de dones 2008-2011. DOGC núm. 5222 - 25/09/2008 

� ACORD GOV/153/2008, de 16 de setembre, pel qual s'aprova el Programa 

d'activitats per a la seguretat viària a Catalunya durant l'any 2008. DOGC núm. 

5223 - 26/09/2008 

� ACORD GOV/154/2008, de 26 d'agost, pel qual es crea el Programa per a la 

posada en funcionament de l'Edifici de l'Administració de la Generalitat a 

Girona. DOGC núm. 5229 - 06/10/2008 

� ACORD GOV/159/2008, de 23 de setembre, pel qual s'aprova la proposta 

de modificació dels Estatuts de l'empresa Gestió d'Infraestructures, SA, i se 

n'aprova el Text refós. DOGC núm. 5230 - 07/10/2008 

� ACORD GOV/163/2008, de 14 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla de suport 

al tercer sector social (2008-2010). DOGC núm. 5244 - 27/10/2008 

� ACORD GOV/157/2008, de 16 de setembre, pel qual s'aprova definitivament 

el Pla director territorial de la Garrotxa. DOGC núm. 5245 - 28/10/2008 
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt 

� Real Decreto-ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de 

forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores 

extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de 

origen. BOE 20/09/2008 

� Real Decreto-ley 5/2008, de 3 de octubre, por el que se autoriza a la 

Administración General del Estado a formalizar un contrato de garantía con el 

Banco Europeo de Inversiones y se amplía el límite para el otorgamiento de 

avales fijado en el artículo 54 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para 2008. BOE 04/10/2008 

� Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para 

la Adquisición de Activos Financieros. BOE 14/10/2008 

� Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia 

Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los 

Países de la Zona Euro. BOE 14/10/2008 

� Real Decreto-ley 8/2008, de 24 de octubre, por el que se adoptan medidas 

urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinados 

ámbitos de las cuencas hidrográficas. BOE 25/10/2008 

� Resolución de 16 de octubre de 2008, del Congreso de los Diputados, por 

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

ley 5/2008, de 3 de octubre, por el que se autoriza a la Administración General 

del Estado a formalizar un contrato de garantía con el Banco Europeo de 

Inversiones y se amplía el límite para el otorgamiento de avales fijado en el 

artículo 54 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para 2008. BOE 24/10/2008 

� Resolución de 20 de octubre de 2008, del Congreso de los Diputados, por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-
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ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea un Fondo para la Adquisición 

de Activos Financieros. BOE 25/10/2008 

� Resolución de 20 de octubre de 2008, del Congreso de los Diputados, por 

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

ley 7/2008, de 13 de octubre, de medidas urgentes en materia económica 

financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la 

Zona Euro. BOE 25/10/2008 

� Resolución de 2 de octubre de 2008, del Congreso de los Diputados, por 

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

ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de forma anticipada 

de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores no comunitarios 

que retornen voluntariamente a sus países de origen. BOE 14/10/2008 

� Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la 

composición y las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y 

la Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su funcionamiento y se 

establecen los comités especializados adscritos a la misma. BOE 12/09/2008 

� Real Decreto 1385/2008, de 1 de agosto, de traspaso de funciones y 

servicios de la Administración del Estado a la Generalitat de Cataluña en 

materia de comunicaciones electrónicas. BOE 12/09/2008 

� Real Decreto 1386/2008, de 1 de agosto, de 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 (reutilización del efluente de la estación depuradora de aguas 

residuales del Baix Llobregat). BOE 12/09/2008 

� Real Decreto 1388/2008, de 1 de agosto, sobre ampliación de funciones y 

servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 

2809/1980, de 3 de octubre, en materia de enseñanza: homologación y 

convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitaria 

BOE 12/09/2008 
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� Real Decreto 1389/2008, de 1 de agosto, por el que se amplían los medios 

traspasados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 966/1990, de 20 

de julio, en materia de provisión de medios materiales y económicos al servicio 

de la Administración de Justicia. BOE 12/09/2008 

� Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de 

vehículos a motor. BOE 13/09/2008 

� Real Decreto 1431/2008, de 29 de agosto, por el que se modifican 

determinadas disposiciones reglamentarias en materia de propiedad industrial. 

BOE 15/09/2008 

� Real Decreto 1370/2008, de 1 de agosto, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. BOE 23/09/2008 

� Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad 

de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 

instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución 

del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. BOE 

27/09/2008 

� Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de 

autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. BOE 

03/10/2008 

� Real Decreto 1642/2008, de 10 de octubre, por el que se fijan los importes 

garantizados a que se refiere el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, 

del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y el Real Decreto 

948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización de los inversores. 

BOE 11/10/2008 



DRET LOCAL  Número 17 

actualitat jurídica local  novembre 2008 

- 20 - 

� Real Decreto 1662/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real 

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

Departamentos Ministeriales. BOE 18/10/2008 

� Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento 

Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la 

Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE 18/10/2008 

� Real Decreto 1724/2008, de 24 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1400/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen normas para el 

reconocimiento del complemento a los titulares de pensión de jubilación e 

invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que residan en 

una vivienda alquilada, prorrogando su vigencia para el año 2008. BOE 

25/10/2008 

� Corrección de errores del Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el 

que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08). BOE 

11/09/2008 

� Corrección de errores del Real Decreto 1578/2008, de 26 de 

septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica 

mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha 

límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de 

mayo, para dicha tecnología. BOE 17/10/2008 

� Orden EHA/2816/2008, de 1 de octubre, de modificación de la Orden 

EHA/3188/2006, de 11 de octubre, por la que se determinan los módulos de 

valoración a efectos de lo establecido en el artículo 30 y en la disposición 

transitoria primera del Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. BOE 

09/10/2008 

 


