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NNOORRMMAATTIIVVAA  CCAATTAALLAANNAA  

11..  LLLLEEII  33//22000099,,  ddeell  1100  ddee  mmaarrçç,,  ddee  rreegguullaarriittzzaacciióó  ii  mmiilllloorraa  

dd''uurrbbaanniittzzaacciioonnss  aammbb  ddèèffiicciittss  uurrbbaannííssttiiccss..  DDOOGGCC  nnúúmm..  55334422  --  

1199//0033//22000099  

Aquesta llei té per objecte establir les mesures i els instruments per a fer possible la 

regularització de les urbanitzacions que presenten dèficits de serveis i d'urbanització. 

Com reconeix el preàmbul de la Llei, en els anys seixanta i setanta del segle passat es 

va promoure arreu de Catalunya un gran nombre d'urbanitzacions en sòl rústic 

destinades, inicialment, a segona residència. Ara bé, una part molt important d'aquestes 

urbanitzacions es va promoure i comercialitzar sense el procés adequat de parcel·lació, 

planejament urbanístic, previsió de serveis, dotacions de sanejament i cabals energètics. 

En força casos les mancances comportaven, de fet, la il·legalitat de la promoció. Així 

mateix, en termes urbanístics, una part molt destacada dels terrenys ocupats no era 

apta per a la urbanització, per raons, sobretot, d'accessibilitat i pendent, i responia a un 

model d'ús del territori, caracteritzat per la baixa densitat i l'ús extensiu, que en 

l'actualitat és obsolet i té uns costos ambientals, econòmics i socials 

extraordinàriament elevats. 

Tot i que moltes urbanitzacions nascudes els anys seixanta i setanta s'han consolidat i 

han millorat i adquirit l'estatut legal adequat, subsisteixen nombrosos casos amb 

mancances molt importants i processos d'urbanització inacabats.  

En aquest context en els darrers anys, les mancances de moltes d'aquestes 

implantacions territorials s'han fet més evidents per la conjuntura del mercat 

immobiliari, la qual ha incrementat la tendència a convertir les urbanitzacions de 

segona a primera residència. S’ha de dir que les mancances en els serveis que les han 

caracteritzat s'han fet més evidents i han afectat d'una manera més directa i continuada 

un nombre més alt de ciutadans. 

Partint d’aquesta realitat, l'objecte d'aquesta llei és fer front a aquesta problemàtica i 

facilitar els processos de regularització definitiva de les urbanitzacions, entesa, segons 
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el cas, en termes de consolidació o de reducció parcial o total de la urbanització. En 

aquest sentit, la finalitat principal d'aquesta llei és afavorir la finalització de les obres 

d'urbanització i l'establiment de serveis a les urbanitzacions, amb l'objectiu d'assolir-ne 

la integració en el municipi i de millorar-ne la qualitat de vida dels residents, en el marc 

d'un desenvolupament urbanístic sostenible. Així mateix, quan sigui possible i desitjable 

per a reduir els costos i l'impacte ambiental, aquesta llei es proposa afavorir la 

reducció dels àmbits inicialment previstos per al desenvolupament de les 

urbanitzacions. 

Pel que fa a l’àmbit d’aplicació definit per la Llei aquesta s'aplica a les urbanitzacions que 

compleixen les condicions següents: 

a) Estar integrades majoritàriament per edificacions aïllades destinades a 

habitatges unifamiliars. 

b) Estar mancades, totalment o parcialment, d'obres d'urbanització o de dotació 

dels serveis urbanístics que estableix l'article 27 del text refós de la Llei 

d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, del 26 de juliol, o tenir 

aquestes obres i aquests serveis en un estat manifestament precari, que no 

permeti donar un servei adequat a l'àmbit. 

c) Disposar d'obres d'urbanització que no hagin estat objecte de recepció per 

l'ajuntament. 

d) Haver-se implantat en el territori entre l'entrada en vigor de la Llei del sòl i 

ordenació urbana del 12 de maig de 1956 i l'entrada en vigor de la Llei 9/1981, 

del 18 de novembre, de protecció de la legalitat urbanística. A aquests efectes, 

s'entén per implantació el procés principal de transformació física i parcel·lació 

del sòl amb l'objectiu de crear un àmbit residencial. 

D’altra banda, les urbanitzacions situades en sòl classificat com a no urbanitzable en el 

moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei només poden ésser regularitzades si un pla 

d'ordenació urbanística municipal en modifica la classificació urbanística. Ara bé, en cap 

cas no poden ésser objecte de consolidació: 
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a) Les urbanitzacions situades en sòl no urbanitzable de protecció especial de 

conformitat amb els planejaments territorial o urbanístic o amb la legislació 

sectorial, sens perjudici del que estableix l'article 5.3 d'aquesta llei. 

b) Les urbanitzacions situades en altres tipus o classes de sòl, si el planejament 

territorial o un pla director urbanístic ho impedeixen. 

La llei preveu que la regularització de les urbanitzacions s'ha de portar a terme de 

conformitat amb la legislació urbanística en funció de la classe de sòl en què resten 

emplaçades i amb les especificitats que la llei estableix amb relació a la classificació del 

sòl, la gestió del planejament, els estàndards urbanístics, les obligacions de reserva, les 

obligacions i els drets dels propietaris i els serveis urbanístics. 

Per finançar tot aquest procés es crea el Fons per a la regularització d'urbanitzacions, 

amb l'objectiu de fomentar la formulació i l'execució de programes d'adequació de les 

urbanitzacions incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei. Els beneficiaris d’aquest 

Fons seran els ajuntaments. D’altra banda, la Llei també preveu la possibilitat de 

concedir ajuts als parcel·listes que compleixin uns requisits determinats per la mateixa.  

Finalment, la Llei es clou amb dues disposicions addicionals, la primera de les quals 

modifica la Llei 4/1980, del 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl, una 

transitòria i tres disposicions finals, relatives a la prevenció d'incendis forestals, a 

l'avaluació del compliment dels objectius i al desplegament normatiu. 
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22..  DDEECCRREETT  5555//22000099,,  ddee  77  dd''aabbrriill,,  ssoobbrree  lleess  ccoonnddiicciioonnss  

dd''hhaabbiittaabbiilliittaatt  ddeellss  hhaabbiittaattggeess  ii  llaa  ccèèdduullaa  dd''hhaabbiittaabbiilliittaatt..  

DDOOGGCC  nnúúmm..  55335577  --  0099//0044//22000099  

Aquest Decret regula les condicions d'habitabilitat que han de tenir els habitatges en el 

territori de Catalunya, amb independència que tinguin o no protecció oficial, 

diferenciant: 

a) Habitatges de nova construcció, concepte en el qual s'inclouen els d'obra 

nova i els resultants de la reconversió d'una edificació existent o d'obres de 

gran rehabilitació. Aquests habitatges han de complir com a mínim les 

condicions d'habitabilitat previstes a l'annex 1. 

b) Habitatges usats o preexistents, que han de complir com a mínim les 

condicions d'habitabilitat que es determinen a l'annex 2. 

El Decret 55/2009 s’aprova d’acord amb el que preveu la disposició addicional desena 

de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge que determinava que el 

Govern havia d'actualitzar i adaptar el Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre 

requisits mínims d'habitabilitat a les exigències de la Llei del dret a l'habitatge pel que fa 

als criteris de qualitat i als continguts de la cèdula d'habitabilitat.   

El Decret s'estructura seguint una sistemàtica semblant a la del Decret que es deroga, 

a fi de facilitar-ne la ràpida assimilació pels operadors que l'han d'aplicar. Tot i així, 

caldrà tenir en consideració que la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 

l'habitatge, regula alguns aspectes de manera suficientment detallada, per la qual cosa 

aquests seran aplicables sense necessitat de desplegament normatiu. 

El primer capítol del Decret se centra en el desplegament de les disposicions generals, 

amb la determinació del seu objecte, que és, d'una banda, definir les condicions 

d'habitabilitat dels habitatges, distingint-ne els nivells d'exigència segons siguin de nova 

construcció o usats i, d'altra banda, regular la cèdula d'habitabilitat com a instrument 

mitjançant el qual s'efectua la comprovació del compliment d'aquests requisits. Aquest 

primer capítol fa especial referència a la coordinació necessària amb el planejament 

urbanístic, a fi que en la seva tramitació es pugui comprovar de manera efectiva la 
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idoneïtat dels paràmetres que en el procés edificatori afectaran la tipologia dels 

habitatges, per obtenir-ne la millor racionalitat distributiva i des del punt de vista 

mediambiental. A banda d'això, en aquest capítol es concreta l'estàndard de superfície 

per persona en els habitatges i el seu llindar màxim d'ocupació, amb la finalitat de 

contribuir a la lluita contra una utilització anòmala dels habitatges, com ara la seva 

sobreocupació, de conformitat amb el que preveu la Llei del dret a l'habitatge. 

El segon capítol està dedicat a la regulació de la cèdula d'habitabilitat, i n'estableix 

l'obligatorietat per a tots els habitatges de Catalunya. Això es pot sintetitzar en la 

necessitat que disposin de cèdula, abans de la seva ocupació, tant els habitatges nous 

com els resultants de la reconversió d'una edificació existent o d'unes obres de gran 

rehabilitació, mentre que per a la resta de casos, és a dir, els habitatges usats o 

preexistents, només caldrà que en disposin quan es procedeixi a la transmissió o la 

cessió del seu ús. Sens perjudici d'això, es tingui o no la cèdula d'habitabilitat vigent, 

tots els habitatges sempre han de mantenir com a mínim les condicions d'habitabilitat 

per a les quals se'ls va concedir la cèdula, en compliment del deure de conservació i 

rehabilitació que correspon als propietaris i propietàries de qualsevol habitatge. 

Així mateix, aquest segon capítol efectua una precisió en el sentit d'establir que, en els 

supòsits d'exoneració de l'obligació de presentar la cèdula, els informes que han 

d'emetre els tècnics competents s'han de referir a les condicions d'habitabilitat dels 

habitatges i no a aspectes relatius a la legalitat urbanística que, perquè també sigui de 

compliment obligat per a la concessió de la cèdula, s'hauran d'acreditar mitjançant un 

certificat de l'ajuntament on s'ubiqui la finca que es pretén transmetre. També s'afegeix 

la possibilitat d'exoneració als transmitents de l'obligació de lliurar la cèdula quan 

l'habitatge s'adquireix per al seu enderroc. 

Finalment, aquest capítol es dedica també al procediment d'atorgament de la cèdula, 

amb incidència en la possibilitat que els ens locals puguin atorgar-la quan s'hagi produït 

la delegació a favor seu, de conformitat amb el que preveuen la Llei del dret a 

l'habitatge i la normativa de règim local de Catalunya. Per a l'efectivitat de la delegació 

de competències, serà necessària l'acceptació de cada ens local interessat. 
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Les condicions d'habitabilitat dels habitatges, atès que es tracta de qüestions 

eminentment tècniques, es regulen en els dos annexos específics del Decret. El primer 

es dedica als habitatges de nova construcció i els que resultin de la reconversió d'un 

edifici existent o d'obres de gran rehabilitació, i el segon tracta de les condicions 

d'habitabilitat en els habitatges preexistents a aquest Decret. 

Pel que fa al primer annex, cal destacar el seu objectiu d'adaptar el model d'habitatge 

que sorgeix de les normatives vigents a la realitat de les llars actuals. Si bé el fins ara 

vigent Decret 259/2003, de 21 d'octubre, ja declarava l'objectiu d'adaptar la tipologia 

dels habitatges mitjançant fórmules més flexibles que les tradicionals, en aquest Decret 

es dóna un pas endavant en aquest sentit i s'introdueixen, entre d'altres novetats, el 

foment de tipologies flexibles i adaptables a diferents maneres d'habitar, l'ús universal 

de l'habitatge dels col·lectius amb dificultats de mobilitat temporal o permanent o el 

foment de l'eficiència energètica dels habitatges.  

L'annex segon regula les condicions d'habitabilitat que han de tenir els habitatges 

preexistents a l'entrada en vigor d'aquest Decret, amb escasses modificacions respecte 

de la normativa anterior, atès que en aquest cas la novetat principal ha de sorgir de la 

generalització de les inspeccions tècniques dels edificis, aspecte ja previst en la mateixa 

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. Les modificacions que 

s'inclouen en aquest Decret tenen el doble objectiu d'adequar-se en alguns aspectes a 

la realitat dels habitatges ja construïts i de permetre una adaptació gradual a les 

exigències de qualitat de la societat actual. 

Per acabar, l'annex tercer conté els models de cèdula d'habitabilitat per a habitatges de 

nova construcció i per a habitatges preexistents. 
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CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIEESS  DD’’AAJJUUTTSS  AALLSS  EENNSS  LLOOCCAALLSS  11 

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

� ORDRE ECF/104/2009, d'11 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria i 

s'aproven les bases per a la concessió de subvencions als consells comarcals en 

matèria d'informació i defensa de les persones consumidores i usuàries. DOGC 

núm. 5342 - 19/03/2009 

��  ORDRE IRP/112/2009, de 16 de març, per la qual s'aproven les bases 

específiques per a la concessió de subvencions als projectes de participació 

ciutadana dels ens locals i consorcis constituïts per ens locals, i s'obre 

convocatòria per al període 2009-2010. DOGC núm. 5343 - 20/03/2009  

� ORDRE GAP/117/2009, de 18 de març per la qual s'aproven les bases 

reguladores i es convoca el termini de presentació de sol·licituds de 

subvencions a ens locals per a la cooperació interadministrativa en matèria 

d'actuacions comunitàries per a l'any 2009. DOGC núm. 5345 - 24/03/2009 

� ORDRE VCP/130/2009, de 17 de març, d'aprovació de les bases que han de 

regir la concessió de subvencions per a activitats dirigides a recuperar i divulgar 

la memòria de la guerra de Successió i les seves conseqüències, i per a 

projectes relacionats amb episodis commemoratius de la història de Catalunya i 

dels països de parla catalana. DOGC núm. 5348 - 27/03/2009 

� ORDRE GAP/131/2009, de 23 de març, 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 període 2007-2011, Eix 1, per a l'àmbit 

territorial de la Diputació de Barcelona. DOGC núm. 5348 - 27/03/2009 

                                                 
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  

l’Associació Catalana de Municipis: www.acm.cat   
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� ORDRE CMC/129/2009, de 10 de març, per la qual s'aproven les bases que 

han de regir la concessió de subvencions a entitats locals i universitats 

públiques de Catalunya que siguin titulars d'arxius per al disseny i la implantació 

d'un sistema de gestió documental. DOGC núm. 5348 - 27/03/2009 

� ORDRE IRP/136/2009, de 20 de març, per la qual s'aproven les bases 

generals que han de regir les subvencions a associacions no lucratives per 

valorar l'impacte ambiental de plans, programes i projectes i s'obre 

convocatòria per a l'any 2009. DOGC núm. 5349 - 30/03/2009 

� ORDRE GAP/155/2009, de 26 de març, per la qual s'obre la convocatòria i 

s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts econòmics en la 

modalitat de préstecs per al finançament del desplegament de xarxes locals de 

fibra òptica. DOGC núm. 5355 - 07/04/2009 

��  ORDRE GAP/154/2009, de 27 de març, per la qual s'aproven les bases 

reguladores i s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de 

teletreball, foment de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a 

les petites i mitjanes empreses (pimes), i dinamització econòmica a través de les 

TIC, destinats a corporacions locals. DOGC núm. 5355 - 07/04/2009  

��  CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Ordre IRP/23/2009, de 28 de gener, per la 

qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per al 

finançament a entitats de caràcter no lucratiu que realitzin activitats adreçades 

al foment i al suport de la seguretat viària, i s'obre convocatòria pública per a la 

presentació de sol·licituds per a l'any 2009 (DOGC núm. 5313, pàg. 9278, de 

6.2.2009). DOGC núm. 5336 - 11/03/2009  

��  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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� 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 GAP/574/2009, de 24 de febrer, per la qual es dóna publicitat 

als ajuts atorgats durant els anys 2007 i 2008 als ens locals de Catalunya. DOGC 

núm. 5335 - 10/03/2009 

��  RESOLUCIÓ TRE/577/2009, de 26 de febrer, per la qual es dóna publicitat 

a la concessió de subvencions, durant l'any 2008, de suport als programes dels 

ens locals de foment i assessorament a la creació d'empreses, als projectes 

singulars de suport a la creació d'empreses i als projectes experimentals de 

suport a la creació d'empreses. DOGC núm. 5335 - 10/03/2009  

��  RESOLUCIÓ MAH/613/2009, de 5 de març, per la qual s'obre convocatòria 

pública per a la concessió de subvencions per a l'adquisició de sòl urbà i 

urbanitzable amb destinació a habitatges amb protecció oficial per a l'any 2009, i 

se n'aproven les bases reguladores (codi HA 03/09). DOGC núm. 5337 - 

12/03/2009  

��  RESOLUCIÓ CMC/637/2009, de 12 de febrer, de convocatòria per a la 

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 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, corresponents a l'any 2009. DOGC núm. 5339 - 

16/03/2009  

��  RESOLUCIÓ CMC/638/2009, de 13 de febrer, de convocatòria per a la 

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a ens locals 

per a projectes de col·laboració intermunicipal per a la programació d'activitats 
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culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts escèniques, la música i 

les arts visuals corresponents a l'any 2009. DOGC núm. 5339 - 16/03/2009  

��  RESOLUCIÓ VCP/641/2009, de 10 de febrer, per la qual es convoca 

concurs públic per a la concessió de les subvencions relacionades amb la 

Resolució VCP/3419/2007, de 8 de novembre, per a l'any 2009. DOGC núm. 

5340 - 17/03/2009  

��  RESOLUCIÓ CMC/662/2009, de 6 de març, de convocatòria per a la 

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades al 

funcionament i les activitats dels museus DOGC núm. 5343 - 20/03/2009  

��  RESOLUCIÓ MAH/732/2009, de 16 de març, per la qual es fa pública la 

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

corresponent a l'any 2009 (codi de la convocatòria 03.07.09). DOGC núm. 5345 

- 24/03/2009  

��  RESOLUCIÓ MAH/816/2009, de 25 de març, de modificació de la 

Resolució MAH/779/2008, de 14 de març, per la qual es convoquen els ajuts a 

la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2008. 

DOGC núm. 5350 - 31/03/2009  

� RESOLUCIÓ PTO/832/2009, de 27 de març, d'obertura de convocatòries 

per a l'atorgament dels ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de 

millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el 

Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei esmentada, i 

per a l'atorgament dels ajuts que estableix l'article 42.1 de la Llei 16/2008, de 23 

de desembre, de mesures fiscals i financeres. DOGC núm. 5352 - 02/04/2009 

� RESOLUCIÓ ASC/833/2009, de 12 de març, per la qual s'obre 

convocatòria per a la concessió de beques per ajudar a l'execució de projectes 

adreçats a persones joves i que estiguin realitzats per grups de persones joves 

que, com a tal grup, no tinguin personalitat jurídica, dins l'exercici 2009. DOGC 

núm. 5352 - 02/04/2009 
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� RESOLUCIÓ MAH/843/2009, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat 

a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal pel qual s'obre 

la convocatòria de subvencions extraordinàries per a la recuperació del 

potencial de les reforestacions afectades per les nevades i les ventades del 2008 

i del 2009, i se n'aproven les bases reguladores. DOGC núm. 5352 - 02/04/2009 

� RESOLUCIÓ VCP/844/2009, de 26 de març, per la qual s'obre la 

convocatòria corresponent a l'any 2009 per a la concessió d'ajuts per a la 

realització d'activitats que contribueixin a recuperar i divulgar la memòria de la 

Guerra de Successió i de les seves conseqüències, i també per a altres 

projectes relacionats amb episodis de caràcter commemoratiu de la història de 

Catalunya i dels països de parla catalana. DOGC núm. 5353 - 03/04/2009 

� RESOLUCIÓ MAH/900/2009, de 30 de març, per la qual es convoquen 

subvencions per a ens locals i societats mercantils de titularitat pública per 

facilitar l'aplicació de l'article 11.2 del Text refós de la Llei de protecció dels 

animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, per a l'any 2009 

(codi de la convocatòria 04.13.09). DOGC núm. 5356 - 08/04/2009 

��  CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució MAH/843/2009, de 31 de 

març, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de 

la Propietat Forestal pel qual s'obre la convocatòria de subvencions 

extraordinàries per a la recuperació del potencial de les reforestacions 

afectades per les nevades i les ventades del 2008 i del 2009, i se n'aproven les 

bases reguladores (DOGC núm. 5352, pàg. 28001, de 2.4.2009). DOGC núm. 

5356 - 08/04/2009  
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AALLTTRREESS  NNOORRMMEESS  ii  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS  

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa 

� CORRECCIÓ D'ERRADA a la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de 

mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 5288, pàg. 94913, de 31.12.2008). 

DOGC núm. 5336 - 11/03/2009 

� CORRECCIÓ D'ERRADA a la Llei 15/2008, del 23 de desembre, de 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009 (DOGC núm. 5288, 

pàg. 94845, de 31.12.2008). DOGC núm. 5340 - 17/03/2009 

� DECRET 40/2009, de 10 de març, dels Estatuts del Consell Nacional de la 

Cultura i de les Arts. DOGC núm. 5337 - 12/03/2009 

� DECRET 41/2009, de 10 de març, pel qual s'aprova l'alteració parcial dels 

termes municipals de la Seu d'Urgell i de Montferrer i Castellbò. DOGC núm. 

5338 - 13/03/2009 

� DECRET 49/2009, de 24 de març, de modificació del Decret 300/1987, de 4 

d'agost, de constitució del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i 

Aplicacions Forestals (CREAF), i dels Estatuts d'aquest Consorci. DOGC núm. 

5347 - 26/03/2009 

� DECRET 48/2009, de 24 de març, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i 

Musicals de Catalunya. DOGC núm. 5347 - 26/03/2009 

� RESOLUCIÓ TRE/598/2009, de 4 de març, per la qual es convoquen per a 

l'any 2009 els guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball 

President Macià. DOGC núm. 5336 - 11/03/2009 

� RESOLUCIÓ IRP/654/2009, de 9 de març, de modificació de la Resolució 

INT/2156/2004, de 23 de juliol, de delegació de determinades facultats 

sancionadores del director general de la Policia. DOGC núm. 5341 - 18/03/2009 
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� RESOLUCIÓ TRE/723/2009, de 9 de febrer, per la qual es disposa la 

inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per al 2009 del Conveni 

col·lectiu de treball per al sector de neteja d'edificis i locals de Catalunya (codi 

de conveni núm. 7902415). DOGC núm. 5344 - 23/03/2009 

� RESOLUCIÓ IUE/848/2009, de 4 de març, per la qual es publiquen els 

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

diversos municipis. DOGC núm. 5353 - 03/04/2009 

� RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2009, de publicació en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes 

relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la 

Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics. DOGC núm. 

5355 - 07/04/2009 

� RESOLUCIÓ de l'1 d'abril de 2009, per la qual s'estableixen i es fan públics 

els horaris del Registre General de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per 

a l'any 2009. DOGC núm. 5356 - 08/04/2009 

� RESOLUCIÓ 393/VIII, de 19 de febrer de 2009, per la qual s'aprova 

l'Informe de fiscalització 18/2008, referent al programa 221 (seguretat 

ciutadana) corresponent al 2006 DOGC núm. 5340 - 17/03/2009 

� RESOLUCIÓ 394/VIII, de 19 de febrer de 2009, per la qual s'aprova 

l'Informe de fiscalització 16/2008, referent a les subvencions per al finançament 

del torn d'ofici, de l'assistència jurídica gratuïta i del servei d'orientació jurídica, 

corresponent al 2006. DOGC núm. 5340 - 17/03/2009 

� ACORD GOV/34/2009, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Pla anual de 

cooperació al desenvolupament per al 2009. DOGC núm. 5340 - 17/03/2009 

� ACORD GOV/44/2009, de 17 de febrer, d'aprovació del Pla únic d'obres i 

serveis de Catalunya per a l'any 2009. DOGC núm. 5346 - 25/03/2009 

� ACORD GOV/50/2009, de 17 de març, pel qual s'aprova el Pla de seguretat 

de la informació a Catalunya. DOGC núm. 5351 - 01/04/2009 
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt  

� Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, 

sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y 

administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de 

noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de 

modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa 

tributaria con esta finalidad. BOE 26/03/2009 

� Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los 

consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de 

intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito. BOE 

01/04/2009. 

� Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 

mercantiles. BOE 04/04/2009 

� Real Decreto-ley 4/2009, de 29 de marzo, por el que se autoriza la 

concesión de garantías derivadas de la financiación que pueda otorgar el Banco 

de España a favor de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. BOE 29/03/2009 

� Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia 

tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. 

BOE 31/03/2009 

� Corrección de erratas de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se 

suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema 

de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen 

otras modificaciones en la normativa tributaria. BOE 13/03/2009 

� Resolución de 12 de marzo de 2009, del Congreso de los Diputados, por 

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

ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de 

telecomunicaciones. BOE 19/03/2009 
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� Resolución de 26 de marzo de 2009, del Congreso de los Diputados, por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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 

03/04/2009 

� Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. BOE 14/03/2009. 

� Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las 

prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, 

paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural 

BOE 21/03/2009 

� Real Decreto 296/2009, de 6 de marzo, por el que se modifican 

determinados aspectos de la regulación de las prestaciones por muerte y 

supervivencia. BOE 21/03/2009 

� Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. BOE 26/03/2009 

� Real Decreto 331/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. BOE 27/03/2009 

� Real Decreto 300/2009, de 6 de marzo, por el que se crean la Medalla y la 

Placa a la Promoción de los Valores de Igualdad. BOE 28/03/2009 

� Real Decreto 364/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Estatuto 

del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, aprobado por 

Real Decreto 1136/2002, de 31 de octubre. BOE 31/03/2009 
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� Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, por el que se establecen las 

condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de 

desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito 

sanitario. BOE 02/04/2009 

� Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. 

BOE 04/04/2009 

� Real Decreto 329/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el 

Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 

comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los 

usuarios, aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, y el 

Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las 

redes y numeración, aprobado por Real Decreto 2296/2004, de 10 de 

diciembre. BOE 06/04/2009 

� Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los 

departamentos ministeriales. BOE 07/04/2009. 

� Real Decreto 543/2009, de 7 de abril, sobre las Vicepresidencias del 

Gobierno. BOE 07/04/2009. 

� Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de 

emancipación de los jóvenes. . BOE 08/04/2009 

� Corrección de errores del Real Decreto 74/2009, de 30 de enero, por el 

que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios 

del sistema para la autonomía y atención a la dependencia para el ejercicio 

2009. BOE 25/03/2009 

� Corrección de errores del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 

23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. BOE 26/03/2009 
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DDOOCCTTRRIINNAA  LLEEGGAALL  DDEELL  TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPRREEMM  

� Sentencia de 28 de enero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se fija como doctrina legal que el artículo 242.6 del Texto 

Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el artículo 8.1 b), último 

párrafo, del Texto Refundido de la Ley de Suelo aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, son normas con rango de leyes básicas 

estatales, en cuya virtud y conforme a lo dispuesto en el precepto estatal, 

también básico, contenido en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de 

enero, no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en 

contra de la ordenación territorial o urbanística. BOE 30/03/2009 

 


