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NNOORRMMAATTIIVVAA  CCAATTAALLAANNAA  

11..  LLLLEEII  11//22000099,,  ddeell  1122  ddee  ffeebbrreerr,,  ddee  ll''AAuuttoorriittaatt  CCaattaallaannaa  ddee  llaa  

CCoommppeettèènncciiaa..  DDOOGGCC  nnúúmm..  55332211  --  1188//0022//22000099  

La Llei 1/2009, de l’Autoritat Catalana de la Competència, aprovada el passat 12 de 

febrer dona continuïtat a la regulació fins ara existent, en matèria d'òrgans de defensa 

de la competència, articulada mitjançant el Decret 222/2002, del 27 d'agost, pel qual es 

creen els òrgans de defensa de la competència de la Generalitat de Catalunya.  

En aquesta regulació inicial d'exercici d'aquesta competència, a través del Decret 

2002/2002, els esforços es van concentrar a crear i posar en marxa una estructura 

capaç de fer la funció bàsica de tramitar correctament les denúncies rebudes i de 

resoldre els expedients plantejats per a donar resposta a les competències executives 

que es tenien en aquell moment. En aquesta línia, el Decret 222/2002 va optar per 

establir un model orgànic, funcional i procedimental basat en dos òrgans: la Direcció 

General de Defensa de la Competència, integrada en el Departament d'Economia i 

Finances, i el Tribunal Català de Defensa de la Competència, organisme autònom 

adscrit al mateix departament, i assignar-los les funcions d'instrucció i de resolució, 

respectivament. 

Superada, però, aquesta etapa inicial de desplegament de l'esmentada competència per 

la Generalitat, el govern ha considerat pertinent analitzar si la configuració institucional 

establerta pel Decret 222/2002 constitueix el marc adequat per a donar resposta als 

reptes que, actualment i en etapes successives, han d'afrontar les autoritats en matèria 

de competència. 

L'experiència acumulada d'ençà de la creació d'aquests òrgans ha permès avaluar la 

idoneïtat de llur estructura i funcionament. L'anàlisi d'aquest període ha pres en 

consideració aquesta experiència, però també altres factors que repercuteixen 

directament en la conveniència de modificar el sistema institucional de defensa de la 

competència de Catalunya. Factors entre els quals hi ha l'aprovació del nou Estatut 

d'autonomia de Catalunya l'any 2006, fet d'una transcendència indubtable.  
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S'ha de recordar que ni en la Constitució espanyola ni en l'Estatut d'autonomia de 

Catalunya del 1979 no hi ha cap títol competencial exprés en matèria de defensa de la 

competència, és a dir, no hi ha cap atribució a favor de l'Estat ni de la Generalitat en 

aquesta matèria. La competència de la Generalitat li va ésser reconeguda per la 

Sentència del Tribunal Constitucional de l'11 de novembre de 1999, en virtut de la 

interpretació de l'article 12.1 de l'Estatut del 1979, referent al comerç interior. 

L'Estatut d'autonomia del 2006 va significar un gir, ja que reconeix substantivitat pròpia 

a la matèria de promoció i defensa de la competència; en concret, mitjançant l'article 

154 s'atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en la promoció de la 

competència en els mercats.  

És en aquest context que es dona impuls a la reforma de l'estructura, les 

característiques, l'organització i el funcionament del sistema de promoció i defensa de 

la competència. 

El nou model, que aquesta llei, implanta pretén donar una resposta solvent al vessant 

reactiu de la política de competència, que és el que sanciona conductes prohibides, a 

partir de les denúncies interposades o els indicis obtinguts. Però amb això, segons es 

reconeix al preàmbul de la llei, no n'hi ha prou, ja que, addicionalment, ha d'aplicar una 

política proactiva caracteritzada pel foment i la promoció de la competència. Aquest 

segon vessant es concep com un instrument de política econòmica fonamentat en 

l'anàlisi i l'estudi dels mercats, capaç de subministrar informació útil per a l'acció de 

govern, suggerir millores en la legislació sectorial orientades a eliminar barreres 

d'entrada, corregir prescripcions anticompetitives, millorar i simplificar la regulació, i 

també divulgar la cultura de la competència, a fi d'afavorir que les empreses adoptin 

estratègies procompetitives. 

És precisament aquesta incorporació de les polítiques proactives que aconsella 

introduir elements conceptuals i organitzatius d'innovació en l'òrgan que es crea, el de 

l'Autoritat Catalana de la Competència.  

Atesos els requeriments del nou òrgan de promoció i defensa de la competència, 

resulta imprescindible que aquest òrgan tingui atribucions i mitjans suficients per a 



DRET LOCAL  Número 20 
actualitat jurídica local  març 2009 

- 6 - 

exercir plenament les seves competències. En aquest sentit, quant a la pròpia 

organització, l'Autoritat Catalana de la Competència s'estructura en tres òrgans:  

� El president o presidenta de l'Autoritat, que presideix el Tribunal i assumeix les 

funcions de direcció i representació de l'organisme. 

� El director general o directora general, amb funcions d'instrucció i promoció.  

� El Tribunal Català de Defensa de la Competència, com a òrgan col·legiat de 

resolució, d'arbitratge i de recomanació amb relació als estudis i els informes 

sobre ajuts públics, i sense personalitat jurídica pròpia, format pel president o 

presidenta de l'Autoritat i per dos vocals. 

Per a exercir la major part d'aquesta pluralitat de funcions de l'Autoritat Catalana de la 

Competència que es crea, els seus òrgans requereixen i la Llei així ho garanteix la 

màxima independència, tant en relació amb els operadors del mercat com amb les 

administracions públiques. Les variables fonamentals d'aquesta independència es 

determinen pels períodes de mandat superiors a una legislatura i no renovables, per les 

causes de cessament taxades i per l'obligació de fer públics els seus estudis i informes. 

En el marc de l'exercici de les competències en la matèria, es poden distingir tres 

funcions principals:  

� La de resolució, que consisteix a instruir i resoldre expedients. 

� La d'informe de regulació, que consisteix a informar, ex ante o ex post, de la 

regulació sectorial i els seus efectes directes o indirectes sobre la competència. 

� La d'anàlisi, que consisteix a elaborar i difondre estudis, treballs i anàlisis de 

mercats sectorials o subsectorials, sempre relacionats amb la competència. 

Les dues primeres funcions s'exerceixen amb plena independència, tant en relació amb 

els operadors econòmics com amb el Govern i les administracions públiques en 

general, i en alguns aspectes concrets de la tercera funció s'exerceixen en coordinació 

amb el Govern per tal d'establir prioritats conjuntament. Cal no oblidar que una bona 

política de competència també és un instrument de política econòmica que 

contribueix, d'una banda, al funcionament correcte dels mercats i, per tant, al 
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dinamisme i la competitivitat de l'economia, la de Catalunya en aquest cas, i de l'altra, a 

la defensa de l'interès general, concretat en els interessos dels consumidors i els 

usuaris. 

Finalment, la fusió en un únic òrgan dels dos òrgans fins ara existents pretén optimar el 

rendiment dels recursos humans i materials disponibles i generar sinergies a partir 

d'una estructura amb més entitat, però alhora més flexible, que permeti estabilitzar les 

càrregues de treball davant de fluxos irregulars de les diferents funcions; afavorir 

l'acumulació de coneixement expert i la formació d'equips humans especialitzats; evitar 

l'ambigüitat en l'assignació de funcions entre dos òrgans, i delimitar la interlocució amb 

tercers òrgans autonòmics, estatals i europeus de defensa de la competència, 

administracions públiques, agents econòmics i socials, universitats, etcètera. 
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22..  LLLLEEII  22//22000099,,  ddeell  1122  ddee  ffeebbrreerr,,  ddeell  CCoonnsseellll  ddee  GGaarraannttiieess  

EEssttaattuuttààrriieess..  DDOOGGCC  nnúúmm..  55332211  --  1188//0022//22000099  

La Llei 2/2009, del Consell de Garanties, es crea d’acord amb el que es regula als 

articles 76 i 77 de l’Estatut d’autonomia. Així, prenent com a punt de referència el 

Consell Consultiu de la Generalitat, es regula aquesta nova institució, adequada als 

nivells superiors d'autogovern que atorga la reforma estatutària, amb l'atribució de 

noves funcions dictaminadores i l'establiment del dictamen vinculant, que afegeix a les 

funcions del Consell una funció de tutela de l'activitat legislativa del Parlament en el 

desenvolupament dels drets estatutaris. D'aquesta manera, l'Estatut i aquesta llei 

atorguen al Consell de Garanties Estatutàries una naturalesa diferent de la que tenia el 

Consell Consultiu. 

Pel que fa al seu contingut, el capítol I d'aquesta llei defineix la naturalesa i les funcions 

del Consell de Garanties Estatutàries, en destaca la independència respecte als altres 

poders públics, remarca la utilització exclusiva de les regles de la interpretació jurídica 

en l'exercici de les seves funcions i li garanteix l'autonomia orgànica, funcional i 

pressupostària. S’ha de dir, en relació a la naturalesa de la institució, que segons 

l’article 2 de la Llei “el Consell de Garanties Estatutàries és la institució de la Generalitat que 

vetlla perquè les disposicions de la Generalitat s'adeqüin a l'Estatut i a la Constitució, en els 

termes que estableixen l'article 76 de l'Estatut i aquesta llei. També correspon al Consell 

dictaminar prèviament a la interposició davant el Tribunal Constitucional de recursos 

d'inconstitucionalitat, conflictes de competència i recursos en defensa de l'autonomia local.” 

Inicialment, el capítol II s'ocupa de la composició i del règim de designació dels 

membres del Consell de Garanties Estatutàries, en relació a  la composició i a la seva 

designació l’article 3 disposa el següent: 

� El Consell de Garanties Estatutàries és integrat per nou membres, que han 

d'ésser juristes de competència i prestigi reconeguts, amb més de quinze anys 

d'experiència professional, i han de tenir la condició política de catalans. 

� Els membres del Consell de Garanties Estatutàries són nomenats pel president 

o presidenta de la Generalitat, sis dels quals a proposta del Parlament, acordada 
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per majoria de tres cinquenes parts dels diputats, i els tres restants a proposta 

del Govern. 

� Un dels tres membres del Consell de Garanties Estatutàries designats pel 

Govern ho és d'entre una terna proposada pel Consell de Governs Locals. 

� Els membres del Consell de Garanties Estatutàries són nomenats per un 

període de nou anys, i no poden ésser reelegits. 

� El Consell de Garanties Estatutàries es renova per terços cada tres anys. En 

cada renovació del Consell correspon al Parlament designar dos nous membres 

i correspon al Govern designar-ne un. 

El mateix capítol també regula les funcions i els mecanismes d'elecció dels òrgans que 

el componen, i determina també l'estatut dels consellers i el règim d'incompatibilitats. 

Finalment, estableix unes regles mínimes de funcionament intern de la institució, i 

habilita el Consell per a aprovar el seu propi reglament d'organització. 

El capítol III estableix les competències del Consell, defineix l'objecte i el caràcter dels 

dictàmens, determina les regles procedimentals d'actuació del Consell i garanteix la 

publicitat dels dictàmens emesos. Així en relació a les matèries objecte de dictamen 

l’article 16 disposa el següent: 

“1. El Consell de Garanties Estatutàries dictamina sobre: 

a) L'adequació a la Constitució dels projectes i les proposicions de reforma de l'Estatut 

d'autonomia de Catalunya abans que el Parlament els aprovi. 

b) L'adequació a l'Estatut i a la Constitució dels projectes i les proposicions de llei 

sotmesos a l'aprovació del Parlament. 

c) L'adequació a l'Estatut i a la Constitució dels decrets llei sotmesos a la convalidació 

del Parlament. 

d) L'adequació a l'Estatut i a la Constitució dels projectes de decret legislatiu aprovats 

pel Govern en els supòsits en què la llei de delegació estableixi que el Parlament ha 

d'efectuar el control addicional de la legislació delegada i abans que siguin publicats 

en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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e) L'adequació a l'autonomia local, garantida per l'Estatut, dels projectes i les 

proposicions de llei, i també dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern. 

2. El Consell de Garanties Estatutàries ha de dictaminar, prèviament a la presentació 

del procediment davant el Tribunal Constitucional, amb relació a: 

a) La interposició pel Parlament o pel Govern d'un recurs d'inconstitucionalitat. 

b) El plantejament pel Govern d'un conflicte de competència. 

c) La interposició d'un conflicte en defensa de l'autonomia local, constitucionalment 

garantida, en els supòsits que indica la Llei orgànica del Tribunal Constitucional.” 

El capítol IV regula la tramitació dels diversos dictàmens i estableix la legitimació i els 

procediments per a sol·licitar-los. 

La part final d'aquesta llei ordena la successió entre el Consell Consultiu de la 

Generalitat i el Consell de Garanties Estatutàries i regula també altres qüestions de 

caràcter addicional o transitori, com la primera designació i les primeres renovacions 

dels membres del Consell. Així mateix, deroga la Llei 1/1981, del 25 de febrer, del 

Consell Consultiu de la Generalitat. 
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CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIEESS  DD’’AAJJUUTTSS  AALLSS  EENNSS  LLOOCCAALLSS  11 

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

� ORDRE IRP/33/2009, de 6 de febrer, per la qual s'estableixen les bases 

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

recuperar i posar en valor el patrimoni memorial democràtic, i s'obre 

convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció 

d'aquestes subvencions, per als anys 2009-2010. DOGC núm. 5317 - 12/02/2009 

� ORDRE MAH/27/2009, de 29 de gener, per la qual es modifica l'Ordre 

MAH/203/2007, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores i 

s'obre la convocatòria de subvencions a ens locals, per a l'any 2007, per facilitar 

l'aplicació de l'article 11.1 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels 

animals, mitjançant el qual es prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures a les 

instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als nuclis zoològics 

en general. DOGC núm. 5315 - 10/02/2009 

� ORDRE ASC/35/2009, de 2 de febrer, per la qual s'aproven les bases que han 

de regir les convocatòries de subvencions del Departament d'Acció Social i 

Ciutadania per a ajuntaments de menys de vint mil habitants. DOGC núm. 5319 - 

16/02/2009 

� ORDRE VCP/42/2009, de 10 de febrer, per la qual s'aproven les bases 

reguladores de les subvencions per a activitats destinades a fomentar la relació 

entre entitats i confessions religioses i la societat catalana, realitzades a 

Catalunya i en català. DOGC núm. 5320 - 17/02/2009 

� ORDRE VCP/43/2009, de 10 de febrer, per la qual s'aproven les bases 

reguladores de la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a 

difondre i prestigiar el patrimoni i la identitat de Catalunya i de tots aquells 

territoris amb els quals comparteix vincles històrics, lingüístics i culturals. DOGC 

núm. 5320 - 17/02/2009 

                                                 
1 Més informació sobre les convocatòries vigents a la web de la Direcció General d'Administració Local 
del Departament de Governació i Administracions Públiques www.municat.net i la web de  
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� ORDRE MAH/48/2009, de 4 de febrer, per la qual es modifiquen les bases 

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

agrupacions de defensa forestal (ADF) i les seves federacions, aprovades per 

l'Ordre MAH/37/2008, d'1 de febrer. DOGC núm. 5323 - 20/02/2009 

� ORDRE PRE/52/2009, de 19 de febrer, 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, i se'n regula la tramitació telemàtica. DOGC núm. 5325 - 24/02/2009 

� ORDRE VCP/51/2009, de 27 de gener, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió dels guardons a la projecció internacional de les 

organitzacions catalanes. DOGC núm. 5325 - 24/02/2009 

� ORDRE CMC/53/2009, d'11 de febrer, per la qual s'aproven les bases que 

han de regir la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre 

i a grups sense personalitat jurídica per a desplaçaments fora de l'àmbit 

lingüístic català per dur a terme projectes de cultura popular i tradicional 

catalana. DOGC núm. 5326 - 25/02/2009 

� ORDRE ASC/75/2009, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les bases que 

han de regir les convocatòries de subvencions del Departament d'Acció Social i 

Ciutadania per a entitats. DOGC núm. 5333 - 06/03/2009 

� RESOLUCIÓ VCP/293/2009, de 5 de febrer, de publicació de les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions destinades a impulsar projectes a 

iniciativa dels ens locals que tinguin com a objectius la sensibilització i difusió en 

l'àmbit de la solidaritat internacional, la cooperació al desenvolupament i les 

relacions Nord-Sud, dirigida a la ciutadania del seu territori, i s'obre la 

convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per a l'any 2009. DOGC 

núm. 5320 - 17/02/2009 

� RESOLUCIÓ SLT/327/2009, de 10 de febrer, per la qual es convoca 

concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats de caràcter no 

                                                                                                                                               

l’Associació Catalana de Municipis: www.acm.cat   
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lucratiu per al finançament d'activitats adreçades al foment i al suport de la salut 

corresponents a l'any 2009. DOGC núm. 5322 - 19/02/2009 

� RESOLUCIÓ PRE/436/2009, de 24 de febrer, per la qual es convoca 

concurs públic corresponent a l'any 2009 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. 5327 - 

26/02/2009 

� RESOLUCIÓ MAH/427/2009, de 6 de febrer, per la qual s'amplia el termini 

per a la presentació de sol·licituds que estableix l'apartat segon de la part 

dispositiva de la Resolució MAH/3351/2008, de 29 d'octubre, mitjançant la qual 

es fa pública la convocatòria d'ajuts per al foment de la recollida selectiva de la 

fracció orgànica de residus municipals per a l'any 2009. DOGC núm. 5327 - 

26/02/2009 

� RESOLUCIÓ CMC/440/2009, de 13 de febrer, de convocatòria per a la 

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 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 2009. DOGC núm. 5329 - 02/03/2009 

� RESOLUCIÓ MAH/531/2009, de 24 de febrer, per la qual es convoquen els 

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

exterior durant l'any 2009 (codi de la convocatòria 03.01.09). DOGC núm. 5332 

- 05/03/2009 

� RESOLUCIÓ ASC/552/2009, de 27 de febrer, per la qual s'obre 

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

i Ciutadania per a entitats en l'exercici 2009. DOGC núm. 5333 - 06/03/2009 

� RESOLUCIÓ ASC/361/2009, de 10 de febrer, per la qual s'obre la 

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 

2009. DOGC núm. 5324 - 23/02/2009 
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� RESOLUCIÓ ASC/569/2009, de 16 de febrer, per la qual s'obre 

convocatòria específica corresponent a l'any 2009 per a la concessió de 

subvencions a projectes per a activitats adreçades a joves que, en el marc del 

Pla nacional de joventut de Catalunya, elaborin ajuntaments, mancomunitats de 

municipis, consorcis constituïts per ens locals i entitats municipals 

descentralitzades. DOGC núm. 5334 - 09/03/2009 

� RESOLUCIÓ CMC/558/2009, de 13 de febrer, de convocatòria per a la 

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 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 2009. DOGC núm. 5334 - 09/03/2009 
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AALLTTRREESS  NNOORRMMEESS  ii  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS  

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa 

� REIAL DECRET 247/2009, de 27 de febrer, pel qual s'amplien els mitjans 

traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de 

juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de 

l'Administració de justícia. DOGC núm. 5333 - 06/03/2009 

� DECRET 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut 

Català de la Salut. DOGC núm. 5314 - 09/02/2009 

� DECRET 21/2009, de 10 de febrer, dels Premis Nacionals de Comunicació de 

la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 5317 - 12/02/2009 

� DECRET 22/2009, de 5 de febrer, pel qual es determina l'ordre de prelació 

protocol·lària dels consellers del Govern. DOGC núm. 5319 - 16/02/2009 

� DECRET 30/2009, de 24 de febrer, de reestructuració parcial del 

Departament de Treball i del Departament d'Acció Social i Ciutadania. DOGC 

núm. 5328 - 27/02/2009 

� DECRET 31/2009, de 24 de febrer, pel qual es delimita l'àmbit territorial del 

Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya i es modifica el 

Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 

d'octubre. 

� DECRET 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries 

siderúrgiques. DOGC núm. 5328 - 27/02/2009 

� DECRET 34/2009, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Programa anual 

d'actuació estadística per a l'any 2009. DOGC núm. 5333 - 06/03/2009 

� RESOLUCIÓ JUS/260/2009, de 3 de febrer, per la qual s'atorguen 

subvencions als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau. 

DOGC núm. 5319 - 16/02/2009 

� RESOLUCIÓ IRP/316/2009, de 4 de febrer, de modificació de la Resolució 

IRP/4054/2008, de 18 de desembre, de delegació de competències del conseller 
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d'Interior, Relacions Institucionals i Participació en diversos òrgans del 

Departament. DOGC núm. 5321 - 18/02/2009 

� RESOLUCIÓ VCP/541/2009, de 19 de febrer, per la qual es publiquen 

termes normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat. DOGC núm. 5332 - 

05/03/2009 

� RESOLUCIÓ GAP/547/2009, de 26 de febrer, 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 2009. DOGC núm. 5333 - 

06/03/2009 

� RESOLUCIÓ GAP/544/2009, de 27 de febrer, de distribució a les entitats 

municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya de la participació en 

els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de 

Catalunya, any 2009. DOGC núm. 5333 - 06/03/2009 
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt 

� Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia 

de telecomunicaciones.  BOE 24/02/2009 

� Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el 

mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas 

desempleadas. BOE  07/03/2009 

� Corrección de errores y erratas de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.  BOE  06/03/2009 

� Real Decreto 72/2009, de 30 de enero, por el que se completa la plantilla 

orgánica del ministerio fiscal para el año 2008.  BOE 10/02/2009 

� Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el 

acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería. 

BOE 14/02/2009 

� Real Decreto 169/2009, de 13 de febrero, por el que se modifica el 

Reglamento de provisión de puestos de trabajo de la Dirección General de la 

Policía, aprobado por el Real Decreto 997/1989, de 28 de julio, en materia de 

promoción interna. BOE 14/02/2009 

� Real Decreto 38/2009, de 23 de enero, por el que se regulan las pruebas a 

las que se someten los botes salvavidas y sus medios de puesta a flote y se 

autoriza su realización a empresas especializadas. BOE  16/02/2009 

� Real Decreto 39/2009, de 23 de enero, por el que se aprueban los Estatutos 

de la Real Academia de la Historia. BOE  16/02/2009 

� Real Decreto 103/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 866/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la lista de sustancias 

permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a 

entrar en contacto con los alimentos y se regulan determinadas condiciones de 

ensayo. BOE 17/02/2009 
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� Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del 

sistema para la autonomía y atención a la dependencia garantizado por la 

Administración General del Estado.  BOE 19/02/2009 

� Real Decreto 101/2009, de 6 de febrero, por el que se complementa el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales mediante el establecimiento 

de seis cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Marítimo 

Pesquera, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las 

establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. BOE 19/02/2009. 

� Corrección de errores del Real Decreto 72/2009, de 30 de enero, por el que 

se completa la plantilla orgánica del ministerio fiscal para el año 2008.  BOE 

20/02/2009 

� Real Decreto 100/2009, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas 

para facilitar la adaptación laboral del sector de fabricación y componentes del 

calzado, curtidos y marroquinería a los cambios estructurales en el comercio 

mundial. BOE 24/02/2009 

� Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al transporte 

marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas 

Canarias. BOE 24/02/2009 

� Real Decreto 98/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

de inspección aeronáutica. BOE 25/02/2009 

� Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen 

convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la 

Educación secundaria obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que 

sobre la materia de Educación física deben tener la condición de deportista de 

alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza. BOE  

28/02/2009 

� Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de las medidas 

del programa de apoyo al sector vitivinícola español. BOE  28/02/2009 
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� Real Decreto 167/2009, de 13 de febrero, por el que se dispone la creación 

y constitución de 15 juzgados para la mejora de la jurisdicción mercantil, dentro 

de la programación del año 2009.  BOE 03/03/2009 

� Real Decreto 249/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueba la provisión 

de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la 

Guardia Civil para el año 2009. BOE 03/03/2009 

� Real Decreto 248/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueba la oferta de 

empleo público para el año 2009. BOE 03/03/2009 

� Real Decreto 250/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueba la oferta de 

empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2009. BOE 

03/03/2009 

� Real Decreto 251/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueba la oferta de 

empleo público del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2009. BOE 

03/03/2009 

� Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el 

Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador 

autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro 

Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos. BOE 

04/03/2009 

� Real Decreto 198/2009, de 23 de febrero, por el que se establece la 

normativa básica relativa al régimen de ayudas en el sector de los forrajes 

desecados. BOE 04/03/2009 

� Real Decreto 199/2009, de 23 de febrero, por el que se modifica el Estatuto 

de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, aprobado 

por el Real Decreto 1114/1999, de 25 de junio, por el que se adapta la Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y 

funcionamiento de la Administración General del Estado, se aprueba su 

Estatuto y se acuerda su denominación Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-

Real Casa de la Moneda. BOE 05/03/2009 
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� Real Decreto 200/2009, de 23 de febrero, por el que se derogan 

determinadas disposiciones que inciden en las normas de calidad para la 

mantequilla destinada al mercado nacional. BOE 05/03/2009 

� Real Decreto 247/2009, de 27 de febrero, 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  06/03/2009 

� Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 

embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. BOE  07/03/2009 

� Corrección de errores del Real Decreto 2125/2008, de 26 de diciembre, 

por el que se aprueba el Programa anual 2009 del Plan Estadístico Nacional 

2009-2012. BOE 14/02/2009 

� Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 

Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el 

que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-

2015. BOE 26/02/2009 

 


