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NNOORRMMAATTIIVVAA  CCAATTAALLAANNAA

11..  DDEECCRREETT  6699//22000099,,  ddee  2288  dd''aabbrriill,,  ppeell  qquuaall  ss''eessttaabblleeiixxeenn  eellss

ccrriitteerriiss  ii  eellss  pprroocceeddiimmeennttss  dd''aaddmmiissssiióó  ddee  rreessiidduuss  eenn  eellss

ddiippòòssiittss  ccoonnttrroollaattss..  DDOOGGCC  nnúúmm..  55337700  --  3300//0044//22000099

L'objecte del present Decret és establir els criteris i els procediments d'admissió de

residus en els dipòsits controlats.

A nivell europeu la Directiva 1999/31/CE, del Consell, de 26 d'abril, relativa a

l'abocament de residus, disposa un règim per a l'eliminació de residus mitjançant el seu

abocament en dipòsits controlats. Així mateixa aquesta directiva ha estat

desenvolupada per la Decisió comunitària 2003/33/CE, per la qual s'estableixen els

criteris i procediments d'admissió de residus en dipòsit controlat. D’altra banda, a

nivell estatal el Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula

l'eliminació de residus mitjançant el seu dipòsit en dipòsits controlats, transposa a

l'Estat espanyol la Directiva 1999/31/CE.

A Catalunya els criteris d'admissibilitat de residus en dipòsits controlats han estat

regulats mitjançant el Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre disposició del rebuig en

dipòsits controlats. Aquest règim ha estat modificat per allò disposat a la Directiva

1999/31/CE, del Consell, de 26 d'abril, relativa a l'abocament de residus, i a la Decisió

comunitària 2003/33/CE i, d'altra banda, a nivell estatal i amb rang de normativa bàsica,

pel Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de

residus mitjançant el seu dipòsit en dipòsits controlats, que transposa l'esmentada

Directiva.

Amb la finalitat d'adequar la gestió dels residus a Catalunya a les disposicions

comunitàries en matèria de medi ambient, es dicta el present Decret que incorpora els

criteris i procediments d'admissió de residus als dipòsits controlats de Catalunya i

determina els aspectes que la Decisió comunitària 2003/33/CE deixa a la lliure

concreció dels estats membres.
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El Decret deroga en la algunes disposicions del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la

disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats: a) Article 4; b) Article 7; c) .

Finalment, pel que fa a la seva entrada en vigor, serà als 20 dies de la seva publicació al

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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22..  OORRDDRREE  GGAAPP//118888//22000099,,  ddee  1144  dd''aabbrriill,,  ppeerr  llaa  qquuaall  ss''aapprroovveenn

lleess  bbaasseess  rreegguullaaddoorreess  ppeerr  sseelleecccciioonnaarr  pprroojjeecctteess  ddee

mmuunniicciippiiss  aammbb  uunnaa  ppoobbllaacciióó  ddee  ddrreett  ddee  ffiinnss  aa  22..000000

hhaabbiittaannttss  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ccooffiinnaannççaammeenntt  ppeell  FFEEDDEERR

CCaattaalluunnyyaa  22000077--22001133,,  eeiixx  44,,  mmiittjjaannççaanntt  eell  pprrooggrraammaa  VViiuurree

aall  PPoobbllee  ii  eess  ccoonnvvooccaa  eell  tteerrmmiinnii  ddee  pprreesseennttaacciióó  ddee

ssooll··lliicciittuuddss..  DDOOGGCC  nnúúmm..  55336633  --  2211//0044//22000099

L’objecte de la present Ordre es aprovar les bases reguladores per seleccionar

projectes de municipis amb una població de dret de fins a 2.000 habitants susceptibles

de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure

al Poble i es convoca el termini de presentació de sol·licituds.

L’Ordre parteix de la base que encara hi ha municipis catalans especialment, en

comarques de muntanya i de l'interior del país, significativament rurals amb risc de

marginalització, abandonament o dificultats especials com a conseqüència de factors

d'índole molt diversa, entre els quals cal destacar la situació de les infraestructures,

l'envelliment de la població, la manca d'oportunitats d'ocupació i de sortides laborals, el

despoblament progressiu, la constant pèrdua de pes de la població ocupada del sector

agrari i l'escarit desenvolupament del sector serveis a les comarques més desfavorides

de Catalunya. Així mateix, el preàmbul reconeix que la prestació de serveis públics en

les zones rurals ha estat històricament deficitària. Les raons, segons la norma, són

múltiples i van des de la dispersió de la població en diferents nuclis de reduïdes

dimensions a la necessitat d'invertir en altres àrees pel seu constant augment

demogràfic.

Partint d'aquestes premisses, els objectius del programa Viure al Poble que aquesta

Ordre estableix, s'insereixen en els objectius generals que són propis de les directrius

comunitàries en matèria de política de cohesió, en què els municipis adquireixen una

especial rellevància pel fet de ser centre i motor del desenvolupament pel seu

component articulador del territori a través de la innovació, l'atracció de capitals i la

creació d'ocupació en l'àmbit regional, i, especialment, de les orientacions estratègiques
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de les polítiques de desenvolupament regional que deriven del Reglament (CE) núm.

1083/2006 del Consell, d'11 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions generals

relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu i al Fons

de cohesió. Aquests objectius són:

- Incrementar la competitivitat i l'atractiu de les regions, així com el seu creixement,

nivell d'ocupació, innovació i foment de l'esperit empresarial.

- La protecció i el desenvolupament del patrimoni natural dels territoris en regressió

demogràfica.

- La inversió en projectes destinats a millorar els serveis turístics.

- La protecció i conservació del patrimoni cultural i la promoció dels projectes

integrats per a la regeneració de zones urbanes i rurals degradades.

- Contribuir a l'equilibri territorial de les zones que pateixen desavantatges naturals

pel fet d'estar escassament poblades.

- Augmentar la competitivitat i estimular un esperit empresarial dinàmic, establir

infraestructures necessàries per al seu desenvolupament.

- Fomentar el desenvolupament del turisme de qualitat integrat en el medi natural i

històric.

- Promoure la incorporació de les noves tecnologies del coneixement.

- Incidir en la diversificació d'activitats no agràries (turístiques, empresarials, etc.) en

el medi rural.

- Incrementar l'activitat econòmica i la taxa d'ocupació en l'economia rural tot

afavorint les oportunitats laborals de la població i, en especial, de les dones.

- Fomentar les actuacions i activitats que tinguin un benefici social i/o mediambiental

i que afavoreixen la implantació empresarial a les zones rurals per afavorir-ne el

desenvolupament .

- Millorar la qualitat de vida.

Així mateix, el Departament de Governació i Administracions Públiques no només vol

dotar d'un nou instrument d'intervenció integral aquests municipis, sinó que vol tenir

un paper més actiu, complementant el cofinançament de les operacions seleccionades

amb un ajut corresponent al 10% del cofinançament aportat pel Fons europeu de

desenvolupament regional i incorporat al programa operatiu. Aquesta aportació es
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fixarà una vegada resolta la convocatòria mitjançant resolució del director general

d'Administració Local i afectarà tots els projectes de municipis amb una població de

dret de fins a 2.000 habitants que siguin seleccionats per part del programa Viure al

Poble (FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4), en el benentès que aquest ajut

complementari aportat pel Departament de Governació i Administracions Públiques

restarà sotmès a les condicions de justificació del FEDER i a la normativa establerta en

aquesta convocatòria.

L'import global destinat a aquesta convocatòria pel programa Viure al Poble, FEDER

Catalunya 2007-2013, eix 4, és de 12.500.000 euros. El Departament de Governació i

Administracions Públiques aportarà un ajut complementari, de caràcter pluriennal,

d'1.250.000 euros, que es correspon amb el 10% del cofinançament aportat pel Fons

europeu de desenvolupament regional, distribuït de la manera següent: 200.000 euros

durant l'anualitat 2009; 400.000 euros durant l'anualitat 2010; 400.000 euros durant

l'anualitat 2011 i 250.000 euros durant l'anualitat 2012.

S’ha de dir que els projectes i les subvencions corresponents han de tenir cabuda en

les quatre línies d'actuació següents: projectes integrats per a la regeneració urbana i

rural; valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural; valorització,

protecció i desenvolupament del patrimoni natural; i ajuts per millorar els serveis

turístics.

En relació al termini de presentació de sol·licituds l’article 4 regula que les sol·licituds

s'han de presentar, en el lloc i la forma indicats a les bases reguladores, en un termini

de quaranta dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre. Així mateix

l’article 6 regula que els projectes objecte d'aquesta convocatòria no poden haver-se

iniciat abans de l'1 de gener de 2007 i hauran d'estar executats i pagats el 31 de

desembre de 2012.
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NNOORRMMAATTIIVVAA  EESSTTAATTAALL

33..  RReeiiaall  ddeeccrreett  lllleeii  55//22000099,,  ddee  2244  dd''aabbrriill,,  ddee  mmeessuurreess

eexxttrraaoorrddiinnààrriieess  ii  uurrggeennttss  ppeerr  ffaacciilliittaarr  aa  lleess  eennttiittaattss  llooccaallss  eell

ssaanneejjaammeenntt  ddee  ddeeuutteess  ppeennddeennttss  ddee  ppaaggaammeenntt  aammbb

eemmpprreesseess  ii  aauuttòònnoommss..  BBOOEE  2255//0044//22000099

L’objecte d’aquest Reial Decret es regular mesures extraordinàries i urgents per

facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb

empreses i autònoms.

Segons el seu article primer s’hi podran acollir les entitats locals (per finançar l’import

amb endeutament bancari en les condicions que estableix el Reial decret) que:

- Hagin liquidat els seus pressupostos de 2008 amb romanent de tresoreria negatiu,

que s’hagi generat en el mateix exercici o procedeixi de l’acumulació de romanents

negatius d’exercicis anteriors.

- Tinguin obligacions vençudes i exigibles pendents d’aplicar al pressupost de 2008.

Segons el seu preàmbul el Reial decret s’aprova com a conseqüència de l’evolució de la

situació econòmica i el seu impacte en l’economia espanyola que estan ocasionant

retards en el pagament de les obligacions contretes per les entitats locals, amb l’efecte

negatiu consegüent sobre la liquiditat de les empreses, en especial les petites i mitjanes

i els autònoms. Així mateix, el preàmbul reconeix que  són conegudes les dificultats

actuals d’accés al crèdit que estan dificultant, si no impossibilitant, el descompte

bancari d’aquests crèdits, sobretot per les PIMES i autònoms.

Partint d’aquestes mesures s’articulen mesures urgents, de caràcter extraordinari, amb

la finalitat que les entitats locals i les empreses i autònoms que contracten amb

aquelles puguin recuperar l’equilibri financer i pressupostari.

Pel que fa al contingut el present Reial decret llei es compon de dos títols. El primer

regula l’autorització a les entitats locals que hagin liquidat l’exercici 2008 amb

romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu o les que tinguin obligacions
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vençudes i exigibles pendents d’aplicar al pressupost, per concertar una operació

extraordinària d’endeutament bancari, subjecta a la necessitat d’aprovar un pla de

sanejament que asseguri la capacitat de pagament per cancel·lar l’operació concertada

en el termini compromès, que no pot ser superior a sis anys i amb la condició d’aplicar

els recursos obtinguts a pagar les obligacions pendents amb empreses i autònoms en el

termini màxim d’un mes.

Paral·lelament a aquest Reial decret llei, la Comissió Delegada del Govern per a Afers

Econòmics ha instruït l’Institut de Crèdit Oficial per a la immediata posada en

funcionament d’una línia d’avals que garanteixi els impagats de factures endossades per

les empreses i autònoms corresponents a obres i serveis prestats a entitats locals,

davant la necessitat urgent i extraordinària de donar suport al funcionament normal de

les vies de descompte bancari dels drets de cobrament esmentats.

El títol II del present Reial decret llei introdueix la necessària habilitació legal perquè

aquestes operacions autoritzades a l’Institut de Crèdit Oficial per instrumentar línies

de crèdit o aval que facilitin liquiditat a les empreses i els autònoms puguin comptar

amb la garantia de la participació de les entitats locals en els tributs de l’Estat.

S’ha de destacar que d’acord amb la Disposició addicional única l’Estat no assumeix, en

virtut del que disposa el present Reial decret llei, les obligacions contretes per les

entitats locals i dels ens vinculats o dependents d’aquelles, ni en respon, de conformitat

amb el que estableix la disposició addicional única del text refós de la Llei general

d’estabilitat pressupostària, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de

desembre.

Finalment, la Disposició addicional segona disposa que el Reial decret entra en vigor

l’endemà de la seva publicació.
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CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIEESS  DD’’AAJJUUTTSS  AALLSS  EENNSS  LLOOCCAALLSS  11

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa

� RESOLUCIÓ TRE/937/2009, de 6 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria

per a l'any 2009 per a la sol·licitud de subvencions per a la pròrroga dels agents

d'ocupació i desenvolupament local, es crea la xarxa d'agents d'ocupació i

desenvolupament local, i es modifica parcialment la Resolució TRE/653/2007, de

27 de febrer, de desplegament de l'Ordre TRI/125/2006, de 17 de març. DOGC

núm. 5358 - 14/04/2009

� RESOLUCIÓ IUE/935/2009, de 27 de març, sobre la convocatòria per a la

concessió de subvencions individuals en l'àmbit dels projectes per al foment i la

competitivitat de la internacionalització de l'economia catalana. DOGC núm.

5358 - 14/04/2009

� ORDRE IUE/203/2009, de 15 d'abril, de convocatòria per al finançament

d'actuacions en l'àmbit de la divulgació científica. (Pàg. 35386) DOGC núm. 5369

- 29/04/2009

� RESOLUCIÓ ASC/933/2009, de 18 de març, de convocatòria per a la

concessió de diverses Beques Connecta't del Carnet Jove, corresponents a

l'any 2009. DOGC núm. 5358 - 14/04/2009

� RESOLUCIÓ MAH/932/2009, de 2 d'abril, de convocatòria per a l'any 2009

de subvencions a ens locals, per a l'adquisició de sonòmetres per realitzar

mesuraments d'acord amb el que estableix la normativa de protecció contra la

contaminació acústica i se n'aproven les bases (codi de la convocatòria

03.10.09) DOGC núm. 5358 - 14/04/2009

� RESOLUCIÓ MAH/1014/2009, de 6 d'abril, per la qual es convoquen

subvencions per a l'adquisició de material per a les actuacions de les

                                                
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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agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l'any 2009 (codi de la convocatòria

04.09.09). DOGC núm. 5363 - 21/04/2009

� RESOLUCIÓ MAH/1097/2009, de 15 d'abril, de convocatòria per a la

concessió de subvencions per a la reparació i el manteniment dels punts d'aigua

de la xarxa bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals per als anys 2009 i

2010 (codi de la convocatòria 04.17.09). DOGC núm. 5368 - 28/04/2009

� ORDRE PTO/180/2009, de 6 d'abril, de convocatòria per a l'atorgament de

subvencions per finançar la redacció de diverses figures de planejament

urbanístic i d'aprovació de les bases reguladores que l'han de regir. DOGC núm.

5359 - 15/04/2009

� ORDRE PTO/200/2009, de 16 d'abril, de convocatòria per a l'atorgament de

subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de

dinamització territorial a les comarques de muntanya, i d'aprovació de les bases

reguladores que l'han de regir. DOGC núm. 5369 - 29/04/2009

� ORDRE PTO/201/2009, de 17 d'abril, de convocatòria per a l'atorgament de

subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions sobre la

xarxa veïnal i rural de camins a les zones de muntanya, i d'aprovació de les

bases reguladores que l'han de regir. DOGC núm. 5369 - 29/04/2009

� ORDRE PTO/202/2009, de 17 d'abril, de convocatòria per a l'atorgament de

subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions sobre la

xarxa veïnal i rural de camins a les comarques de muntanya, i d'aprovació de les

bases reguladores que l'han de regir. DOGC núm. 5369 - 29/04/2009

� RESOLUCIÓ CMC/1008/2009, de 30 de març, de convocatòria per a la

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

que programin activitats culturals relacionades amb la cultura popular i

tradicional. DOGC núm. 5363 - 21/04/2009
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� RESOLUCIÓ CMC/1107/2009, de 15 d'abril, de convocatòria de concessió

de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats

culturals. DOGC núm. 5368 - 28/04/2009

� RESOLUCIÓ GAP/1024/2009, de 14 d'abril, per la qual s'aproven les bases

per concedir subvencions a les universitats de Catalunya destinades a organitzar

seminaris o activitats de reflexió i debat sobre les polítiques públiques, la gestió

i l'Administració pública, i se n'aprova la convocatòria per a l'any 2009. DOGC

núm. 5364 - 22/04/2009

� RESOLUCIÓ VCP/1040/2009, de 8 d'abril, de convocatòria per a la

concessió d'ajuts que fomentin xarxes euroregionals de cooperació en l'àmbit

de l'Euroregió Pirineus Mediterrània corresponents a l'exercici 2009. DOGC

núm. 5365 - 23/04/2009

� RESOLUCIÓ VCP/1070/2009, de 3 d'abril, de publicació de les bases

reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incrementar l'abast i

fomentar la qualitat de les accions d'educació per al desenvolupament-

sensibilització en el camp de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat

internacional en l'àmbit formal, no formal i informal i es convoca concurs per a

la concessió de subvencions, amb caràcter pluriennal per al període

corresponent als anys 2009 i 2010. DOGC núm. 5367 - 27/04/2009

� RESOLUCIÓ VCP/1071/2009, de 7 d'abril, de publicació de les bases

reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a

projectes en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, i es convoca concurs

per a la concessió de subvencions amb caràcter pluriennal per al període

corresponent als anys 2009 i 2010. DOGC núm. 5367 - 27/04/2009

� RESOLUCIÓ VCP/1072/2009, de 20 d'abril, per la qual es fan públiques les

bases reguladores per concessió de subvencions en matèria d'acció humanitària,

i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2009. DOGC núm. 5367 - 27/04/2009

� ORDRE AAR/196/2009, de 17 d'abril, per la qual s'aproven les bases

reguladores dels ajuts a organitzacions sense ànim de lucre i entitats locals per
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a actuacions de difusió de l'alimentació ecològica, i es convoquen els

corresponents a 2009. DOGC núm. 5368 - 28/04/2009

� ORDRE AAR/197/2009, de 21 d'abril, per la qual s'aproven les bases

reguladores dels ajuts de minimis per al foment de la distribució d'aliments

ecològics per a programes de consum social i/o local i es convoquen els

corresponents a 2009. DOGC núm. 5368 - 28/04/2009

� RESOLUCIÓ SLT/1091/2009, de 21 d'abril, de finançament d’activitats de

prevenció i tractament de les drogodependències corresponents a l’any 2009

(Pàg. 35320). DOGC núm. 5369 - 29/04/2009

� RESOLUCIÓ SLT/1092/2009, de 21 d'abril, de finançament d’activitats de

prevenció de la infecció pel VIH/sida corresponents a l’any 2009 (Pàg. 35322).

DOGC núm. 5369 - 29/04/2009
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AALLTTRREESS  NNOORRMMEESS  ii  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa

� LLEI 4/2009, del 15 d'abril, de l'Institut de Recerca i Tecnologia

Agroalimentàries. DOGC núm. 5365 - 23/04/2009

� DECRET 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels

mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat. DOGC núm. 5360 -

16/04/2009

� DECRET 57/2009, de 7 d'abril, de concessió de la Creu de Sant Jordi de la

Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 5360 - 16/04/2009

� DECRET 68/2009, de 28 d'abril, pel qual es regula el Registre Oficial de

Professionals de l'Esport de Catalunya. DOGC núm. 5370 - 30/04/2009

� ACORD GOV/61/2009, de 21 d'abril, de concessió dels guardons Medalla al

treball President Macià i Placa al treball President Macià 2009. DOGC núm. 5366

- 24/04/2009

� RESOLUCIÓ GAP/947/2009, de 5 de març, per la qual es dóna publicitat a

la delimitació entre els termes municipals de Porqueres i de Camós, i es deixa

sense efecte la Resolució GAP/1557/2008, de 13 de maig DOGC núm. 5358 -

14/04/2009

� RESOLUCIÓ ASC/1030/2009, de 15 d'abril, per la qual s'obre convocatòria

per a la concessió de subvencions a les associacions juvenils i entitats que

ofereixen serveis a la joventut dins l'exercici 2009. DOGC núm. 5365 -

23/04/2009

� CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució de 16 de desembre de 2008,

per la qual s'aproven el formulari de notificació i l'imprès de sol·licitud

d'inscripció de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat privada al

Registre de Protecció de Dades de Catalunya (DOGC núm. 5289, pàg. 18, de

2.1.2009). DOGC núm. 5366 - 24/04/2009
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� ORDRE ASC/192/2009, de 26 de març, per la qual es regula el Comitè

d'expertes i experts en formació en l'àmbit de l'acció social. DOGC núm. 5365 -

23/04/2009

� RESOLUCIÓ 423/VIII, de 19 de març de 2009, per la qual s'aprova l'Informe

de fiscalització 20/2008, referent a Administració, Promoció i Gestió, SA

(Adigsa), corresponent al 2003 i el 2004. DOGC núm. 5367 - 27/04/2009

� RESOLUCIÓ IRP/1062/2009, de 20 d'abril, per la qual es fa públic un acord

de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de

la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. DOGC núm. 5367 - 27/04/2009

� RESOLUCIÓ IUE/1145/2009, de 14 d'abril, de convocatòria del procés de

concurrència de sol·licituds per a la implantació del format centre comercial

amb dimensionaments disponibles. DOGC núm. 5370 - 30/04/2009

� CORRECCIÓ D'ERRADA a la 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 5333, pàgina 18635, de 6.3.2009). DOGC núm.

5367 - 27/04/2009
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt

� Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, por la

que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se

modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la

Comunidad Europea, firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de

2007. BOE 22/04/2009

� Resolución de 23 de abril de 2009, del Congreso de los Diputados, por la

que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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 29/04/2009

� Resolución de 23 de abril de 2009, del Congreso de los Diputados, por la

que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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 29/04/2009

� Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se aprueba el

Reglamento por el que se desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación

de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos

cargos de la Administración General del Estado. BOE 14/04/2009

� Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, por el que se establecen los requisitos

legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que

deben cumplir los agricultores que reciban pagos directos en el marco de la

política agrícola común, los beneficiarios de determinadas ayudas de desarrollo

rural, y los agricultores que reciban ayudas en virtud de los programas de

apoyo a la reestructuración y reconversión y a la prima por arranque del

viñedo. BOE 17/04/2009
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� Real Decreto 637/2009, de 17 de abril, por el que se modifica el Real

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

departamentos ministeriales. BOE 21/04/2009

� Real Decreto 639/2009, de 17 de abril, por el que se establecen las

Comisiones Delegadas del Gobierno BOE 21/04/2009

� Real Decreto 640/2009, de 17 de abril, por el que se desarrolla el Real

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

departamentos ministeriales y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de

abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos

ministeriales. BOE 21/04/2009

� Real Decreto 430/2009, de 27 de marzo, por el que se crea el Observatorio

de la Internacionalización. BOE 22/04/2009

� Real Decreto 484/2009, de 3 de abril, por el se regula el régimen jurídico de

las condecoraciones en el ámbito de las telecomunicaciones y el desarrollo de

la sociedad de la información, así como su adecuación a la estructura

organizativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 22/04/2009

� Real Decreto 561/2009, de 8 de abril, por el se aprueba el Estatuto del

Instituto de Turismo de España. BOE 22/04/2009

� Real Decreto 710/2009, de 17 de abril, por el que se desarrollan las

previsiones de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales

del Estado para 2009, en materia de pensiones de Clases Pasivas y de

determinadas indemnizaciones sociales. BOE 30/04/2009

� Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan

determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del

mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero. BOE

02/05/2009

� Corrección de errores del Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el

que se reestructuran los departamentos ministeriales. BOE 21/04/2009
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� Corrección de errores del Real Decreto 248/2009, de 27 de febrero, por

el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2009. BOE

22/04/2009

� Corrección de errores del Real Decreto 640/2009, de 17 de abril, por el

que se desarrolla el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se

reestructuran los departamentos ministeriales y se modifica el Real Decreto

438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de

los departamentos ministeriales. BOE 24/04/2009

� Corrección de errores del 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 28/04/2009

� Corrección de errores del Real Decreto 639/2009, de 17 de abril, por el

que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. BOE 29/04/2009

� Resolución de 3 de abril de 2009, de la Dirección General de Coordinación

Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la

que se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones locales

relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y

Hacienda. BOE 14/04/2009

� Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de

Universidades, por la que se dictan instrucciones para el acceso a la

Universidad española, en el próximo curso 2009-2010, de los alumnos

procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE 22/04/2009

� Orden EHA/981/2009, de 16 de abril, por la que se dictan las normas para la

elaboración de los escenarios presupuestarios para el periodo 2010-2012. BOE

23/04/2009

� Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
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Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de

octubre. BOE 23/04/2009

� Orden EHA/994/2009, de 16 de abril, por la que se dictan las normas para la

elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2010. BOE

24/04/2009
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NNoorrmmaattiivvaa  rreegguullaaddoorraa  ddee  lleess  eelleecccciioonnss  aall  PPaarrllaammeenntt  EEuurrooppeeuu

� Real Decreto 482/2009, de 3 de abril, por el que se convocan elecciones de

diputados al Parlamento Europeo BOE 14/04/2009

� Orden EHA/947/2009, de 16 de abril, por la que se fijan las cantidades

actualizadas de las subvenciones a los gastos originados por actividades

electorales para las elecciones al parlamento europeo de 7 de junio de 2009

BOE 17/04/2009

� Instrucción 2/2009, de 2 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre garantía

del ejercicio personal del voto por correo de los electores residentes ausentes.

BOE 17/04/2009

� Orden FOM/954/2009, de 16 de abril, por la que se dictan normas sobre la

colaboración del servicio de correos en las elecciones de diputados al

Parlamento Europeo. BOE 18/04/2009

� Corrección de errores de la Orden FOM/954/2009, de 16 de abril, por la

que se dictan normas sobre la colaboración del servicio de correos en las

elecciones de diputados al Parlamento Europeo. BOE 25/04/2009

� Orden INT/1025/2009, de 28 de abril, por la que se modifica el modelo de

papeleta electoral correspondiente a las elecciones al Parlamento Europeo, del

Anexo 3 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación

complementaria de los procesos electorales. BOE 29/04/2009


