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NNOORRMMAATTIIVVAA  CCAATTAALLAANNAA

11..  LLLLEEII  66//22000099,,  ddeell  2288  dd''aabbrriill,,  dd''aavvaalluuaacciióó  aammbbiieennttaall  ddee  ppllaannss  ii

pprrooggrraammeess..  DDOOGGCC  nnúúmm..  55337744  --  0077//0055//22000099

La Llei 6/2009, segons el seu article primer, té per objecte garantir la integració dels

valors i els criteris ambientals en la preparació, l'aprovació i el seguiment dels plans i

programes que poden tenir efectes significatius en el medi ambient i que aprova

l'Administració de la Generalitat, l'Administració local o el Parlament, per mitjà de

l'avaluació ambiental dels dits plans i programes.

S’ha de dir que, tot i que Catalunya gaudeix des de l'any 1988 d'una normativa pròpia i

d'una experiència consolidada en matèria d'avaluació ambiental de projectes, restava

pendent encara  articular la forma i l'abast en què caldria avaluar ambientalment els

plans i els programes aprovats des de Catalunya, i establir una avaluació ambiental més

ambiciosa i coherent, implicant-hi els poders públics i la ciutadania.

A llarg d’aquests anys altres models jurídics comparats que han incorporat l'avaluació

ambiental de plans i programes. Així de la perspectiva de la Unió Europea, aquest

procés de formalització jurídica de les avaluacions ambientals de plans i programes ha

cristal·litzat en l'aprovació de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del

Consell, del 27 de juny, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i

programes en el medi ambient, norma que s'ha incorporat recentment a l'ordenament

jurídic estatal mitjançant la Llei de l'Estat 9/2006, del 28 d'abril, sobre avaluació dels

efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.

Per aquest motiu en els darrers anys, s'ha fet palès que Catalunya necessita una norma

que reguli l'avaluació ambiental dels seus plans i programes, una norma que completi i

millori les iniciatives normatives que empenyen en una direcció idèntica.

Aquesta llei, doncs, vol oferir el marc normatiu adequat que ha de fer possible a

Catalunya l'avaluació dels plans i programes amb incidència ambiental aprovats per

l'Administració o pel Govern, pels ens locals i pel Parlament. Però el model d'avaluació

ambiental que dissenya aquesta llei per a Catalunya integra també singularitats pròpies,
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és a dir, les que es consideren que n'han de millorar l'aplicació adequant-la a l'entorn

organitzatiu, polític i ambiental que ens és característic. Es tracta de singularitats que la

Llei ha volgut establir partint del respecte a la normativa comunitària i estatal que

s'acaba d'esmentar, però que comporten també fer un pas més enllà, adoptant un

compromís propi vers una avaluació en la qual restin reflectides les experiències

adquirides en aquests anys, i establint, així mateix, les bases perquè el nou instrument

pugui ésser veritablement efectiu. L'objectiu final que es persegueix va, per tant, més

enllà del compliment formal d'instauració de la tècnica avaluadora en el procediment

d'elaboració de plans i programes.

En aquest sentit, la Llei regula l'avaluació ambiental de plans i programes i estableix una

intervenció constant i des dels estadis més inicials de tots els actors públics i privats

que intervenen en l'elaboració i l'aprovació dels plans i programes. Així, en el

procediment d'avaluació ambiental de plans i programes es parteix del principi de

responsabilitat compartida. No es trasllada, doncs, a les avaluacions ambientals de plans

i programes el model clàssic aplicable a l'avaluació d'impacte ambiental dels projectes.

Ben al contrari, aquesta llei promou la col·laboració estreta entre el promotor, l'òrgan

competent per raó de la matèria i l'òrgan ambiental. Així mateix, garanteix un paper

actiu del promotor no únicament pel que fa a l'elaboració dels plans i programes i llur

seguiment ambiental, sinó també en la resta de fases del procediment d'avaluació

ambiental. D'aquesta manera, la Llei estableix que, fins i tot en els casos en què la

competència per a dur a terme una funció determinada o per a adoptar una decisió

correspon a l'òrgan ambiental, el promotor pot aportar sempre propostes i

suggeriments que facilitin la decisió que ha d'adoptar l'òrgan ambiental.

Cal destacar també altres punts d'interès de la norma. En primer lloc, la voluntat de

facilitar la integració de les diferents fases del procediment d'avaluació ambiental en el

procediment substantiu d'elaboració, d'aprovació i de seguiment de plans i programes.

En segon lloc, i connectat amb el punt anterior, cal ressaltar també els trets

característics de concentració d'actuacions i de simplificació de procediment, uns

objectius que calia assolir i plasmar en la norma per tal que el procediment avaluador

no alentís inadequadament els procediments d'elaboració i d'aprovació de plans i

programes. Finalment, la Llei atorga una gran rellevància al seguiment posterior a
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l'aprovació del pla o programa, i també a la preparació d'un model organitzatiu adequat

i de disponibilitat permanent de dades per als ciutadans interessats.

La Llei s'estructura en cinc capítols i tres annexos, als quals cal afegir nou disposicions

addicionals i tres de finals. El primer, de disposicions generals, determina l'objecte de la

Llei, defineix els principals conceptes que s'hi utilitzen i els principis rectors, amb una

consideració especial a la compatibilització de les necessitats del present amb l'equilibri

de les futures generacions, per a constituir una eina que pugui contribuir al

desenvolupament sostenible.

El segon s'ocupa de regular, completat pels annexos 1 i 2 de la Llei, un dels aspectes

clau: la determinació de l'àmbit d'aplicació de l'avaluació ambiental. En aquest sentit, la

Llei amplia les exigències de la Llei de l'Estat 9/2006 i inclou, no només els plans i els

programes d'iniciativa pública, sinó també els plans i els programes de promoció

privada que hagin d'ésser adoptats o aprovats per l'Administració pública o mitjançant

una llei.

El capítol III delimita les competències dels diversos òrgans i actors que actuen en el

procediment d'avaluació ambiental de plans i programes i constitueix una de les

contribucions més característiques de la Llei dins del panorama comparat de la

regulació de l'avaluació ambiental de plans i programes. En la línia de la legislació estatal

bàsica, la Llei parteix de la separació entre promotor, òrgan ambiental i òrgan

competent per raó de la matèria.

El capítol IV, completat per l'annex 3, desenvolupa el procediment d'avaluació

ambiental de plans i programes: comença per la regulació del procediment relatiu a la

decisió prèvia, quan calgui, continua per la fase de determinació de l'abast i el grau

d'especificació de l'informe de sostenibilitat ambiental i posteriorment es refereix a

aspectes essencials del contingut i la forma de l'informe de sostenibilitat ambiental, al

tràmit d'informació pública i de consultes a les administracions públiques afectades, al

públic interessat i, si escau, a ens de fora de Catalunya, i a l'elaboració de la memòria

ambiental. Aquest capítol fixa, finalment, quines són les exigències relatives a la

publicitat dels plans i programes aprovats.
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El capítol V conté les disposicions relatives al seguiment ambiental de plans i

programes. En aquest sentit, assigna la responsabilitat del seguiment al promotor, un

seguiment que podrà dur a terme per mitjà de l'òrgan específic que determini la

legislació sectorial, per mitjà d'un director o directora ambiental del pla o programa, o,

eventualment, per mitjà d'una comissió mixta interadministrativa. L'òrgan ambiental

participa en les tasques de supervisió. Es disposa també la possibilitat d'aprofitar els

mecanismes i els òrgans de seguiment que estableix la normativa sectorial.

Finalment s’ha de dir que amb l'aprovació i la publicació d'aquesta llei no s'haurà fet

efectiva l'avaluació ambiental dels plans i programes de Catalunya. Són molts els reptes

inherents a aquesta norma i a la seva futura aplicació.  Així, per exemple, per tal de

facilitar la tasca d'aplicació normativa, ara i després, la norma necessitarà un

desenvolupament reglamentari dels aspectes que es considerin pertinents. Caldrà

aprofundir també, des de la gestació dels plans i programes, en la cultura de la

transversalitat en les relacions interadministratives i garantir l'ajuda i potenciar l'ús de

la tasca quotidiana de suport que duu a terme l'Administració ambiental.

Pel que fa a l’entrada en vigor aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d'haver

estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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22..  DDEECCRREETT  8800//22000099,,  ddee  1199  ddee  mmaaiigg,,  ppeell  qquuaall  ss''eessttaabblleeiixx  eell

rrèèggiimm  jjuurrííddiicc  ddeellss  hhaabbiittaattggeess  ddeessttiinnaattss  aa  ffeerr  eeffeeccttiiuu  eell  ddrreett

ddee  rreeaalllloottjjaammeenntt,,  ii  eess  mmooddiiffiiccaa  eell  RReeggllaammeenntt  ddee  llaa  LLlleeii

dd''uurrbbaanniissmmee  ppeell  qquuee  ffaa  aall  ddrreett  ddee  rreeaalllloottjjaammeenntt..  DDOOGGCC  nnúúmm..

55338844  --  2211//0055//22000099

L'objecte d'aquest Decret és desenvolupar i actualitzar la regulació del dret de

reallotjament de les persones afectades per actuacions urbanístiques i, amb aquest

objectiu, d'una banda es modifiquen els articles que regulen el dret de reallotjament del

Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i,

d'altra banda, s'estableix un règim jurídic propi pels habitatges destinats a fer efectiu el

dret de reallotjament en aquests casos.

Com és sabut les actuacions urbanístiques, tant les executades pel sistema de

reparcel·lació com les dutes a terme pel sistema d'expropiació, poden afectar

especialment, i més enllà dels béns i drets indemnitzables econòmicament, el dret a

l'habitatge de les persones que viuen i destinen a residència habitual i permanent els

habitatges afectats per l'actuació.

Per aquest motiu, històricament la normativa urbanística i la d'expropiació forçosa han

reconegut als ocupants legals d'habitatges afectats per actuacions urbanístiques, que

constitueixen la seva residència habitual, l'anomenat dret de reallotjament com un dret

independent a la indemnització que els pogués correspondre pels seus drets o béns

afectats. Aquest dret garanteix a la persona afectada l'accés a un nou habitatge dins el

mateix àmbit d'actuació, llevat dels supòsits en què no sigui possible; en aquest cas

regeix el criteri de major proximitat a la ubicació originària.

Fins en aquest moment, la normativa existent, pel seu caràcter urbanístic, no ha regulat

les condicions específiques d'accés de les persones afectades ni les característiques dels

nous habitatges de substitució que habitualment es corresponen a qualsevol de les

tipologies existents d'habitatges amb protecció oficial.
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El sistema actual presenta disfuncions importants en exigir el compliment dels requisits

subjectius per accedir als habitatges amb protecció oficial a les persones que, amb

independència de les seves circumstàncies personals i en la seva condició de titulars del

dret de reallotjament, tenen dret a un habitatge de substitució.

D'altra part, el reallotjament en qualsevol de les tipologies d'habitatges amb protecció

oficial existents, per l'evolució pròpia del mercat lliure de l'habitatge i la diferència de

valor amb els actuals mòduls protegits, suposa a la pràctica que, en molts supòsits,

l'habitatge nou que es lliura a la persona titular del dret de reallotjament, propietari de

l'habitatge afectat, tingui un valor inferior al preu de mercat de l'habitatge antic. També

es considera excessiva l'aplicació estricta que actualment es realitza del règim jurídic i

del termini de vigència de la qualificació propis dels habitatges amb protecció oficial en

actuacions de reallotjament de persones que inicialment eren propietàries d'un

habitatge lliure o protegit amb un termini de vigència de la qualificació a punt

d'exhaurir-se.

D'altra banda, amb caràcter general, tampoc es pot plantejar el reallotjament de

persones afectades per actuacions urbanístiques en un habitatge de substitució no

sotmès a cap règim de protecció, ja que la diferència de valor que hauria de pagar la

persona titular del dret de reallotjament pel nou habitatge a preu de mercat podria ser

molt elevada i, en sentit contrari, aplicar els mòduls corresponents a les tipologies

d'habitatges protegits per determinar el preu de l'habitatge de substitució i no

qualificar-lo implicaria un enriquiment injust dels particulars.

Per tant, aquest Decret, d'acord amb l'article 78.12 de la Llei 18/2007, del 28 de

desembre, del dret a l'habitatge, té com a objectiu principal establir les condicions

bàsiques d'accés i el règim jurídic dels habitatges de substitució destinats a fer efectiu el

dret de reallotjament, per adequar-se més a la realitat d'aquest tipus d'accés a un

habitatge amb protecció oficial específic per les persones que, pel sol fet de residir en

un habitatge situat en un àmbit d'actuació urbanística, es veuen obligats, previs els

tràmits legals pertinents, a desocupar l'immoble afectat.



DRET LOCAL Número 23

actualitat jurídica local maig 2009

- 10 -

El Decret també incorpora la modificació de la regulació urbanística del dret de

reallotjament que conté l'article 128 del Reglament de la Llei d'urbanisme, d'una banda,

per mantenir coherència amb el règim jurídic que s'estableix pels habitatges de

substitució i, de l'altra, per introduir algunes modificacions en la regulació actual per

precisar-la i modificar-la en alguns aspectes, a partir de l'experiència assolida en la seva

aplicació pràctica. Tot això dintre del marc legal vigent constituït pels articles 103.7 i

114 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26

de juliol, i l'article 16.1.e) i la disposició addicional onzena del Text refós de la Llei de

sòl estatal, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.

Pel que fa al contingut, el primer capítol del Decret, de disposicions generals,

determina el seu objecte i les definicions de la terminologia específica utilitzada.

El segon capítol incorpora la modificació dels articles 128 i 219 del Reglament de la Llei

d'urbanisme i introdueix en aquest Reglament un capítol V al títol cinquè referit tot ell

específicament al dret de reallotjament.

El tercer capítol s'estructura en quatre seccions. La primera secció estableix les

determinacions generals d'habitatges de substitució. La secció segona crea la nova

tipologia d'habitatge per a afectats urbanístics, determina el seu destí, el règim jurídic

específic d'aquests habitatges, com es calculen els preus de venda i les rendes de

lloguer segons les zones geogràfiques, les condicions físiques específiques i la seva

qualificació. La secció tercera estableix el règim jurídic dels habitatges de substitució

qualificats d'habitatges amb protecció oficial d'altres tipologies diferents a la nova

creada i regula el període de subjecció al règim de protecció, la transmissió dels

habitatges de substitució i els drets d'opció i de retracte. La secció quarta regula les

condicions econòmiques del reallotjament, les quantitats màximes que haurà de pagar

la persona titular del dret de reallotjament que sigui propietari de l'habitatge afectat,

quantitats que es determinen en funció de la major superfície de l'habitatge de

substitució i de la concurrència o no d'altres titulars de drets sobre la finca afectada,

aplicant el mòdul dels habitatges amb protecció oficial de règim general.
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Finalment, la disposició addicional estableix els preus màxims de venda dels habitatges

per afectats urbanístics segons les zones geogràfiques, i les disposicions transitòries

regulen l'aplicació del present Decret, com a marc més beneficiós que l'anterior, a

instruments de gestió urbanística aprovats amb anterioritat a la seva entrada en vigor

en casos d'acord entre l'obligat al reallotjament i l'afectat titular del dret de

reallotjament, així com la possibilitat d'aplicar els nous terminis de qualificació a

habitatges de substitució ja adjudicats, en virtut d'operacions executades d'acord amb

l'anterior normativa, i quan els titulars del dret de reallotjament o els seus hereus així

ho sol·licitin, amb la constitució prèvia d'un dret d'opció i retracte.

La disposició transitòria tercera és d'especial importància ja que permet, en actuacions

dutes a terme per diferents administracions públiques en barris afectats per patologies

estructurals i en supòsits de mutu acord, mantenir el reallotjament en habitatges de

promoció pública, situació que possibilita a l'afectat amb pocs ingressos adquirir a preu

de promoció pública l'habitatge de substitució, i a actualitzar el règim jurídic d'aquest

tipus d'habitatge quant al termini de vigència de la qualificació i el preu de venda en

segones i ulteriors transmissions. Aquests canvis en el règim jurídic s'estableixen als

efectes d'evitar l'aparició de situacions de marginalitat i frau en segones i ulteriors

transmissions d'aquests habitatges derivades d'un límit molt baix d'ingressos per als

tercers adquirents i d'un preu màxim de venda molt baix en relació al mercat. A

l'efecte de garantir l'equilibri social en aquests barris, s'estableix un tanteig i retracte

indefinit a favor de l'Administració per a la primera transmissió onerosa a tercers tant

dels habitatges de substitució com dels habitatges recuperats per l'Administració

durant el termini de vigència de la qualificació.



DRET LOCAL Número 23

actualitat jurídica local maig 2009

- 12 -

NNOORRMMAATTIIVVAA  EESSTTAATTAALL

33..  RReeiiaall  ddeeccrreett  881177//22000099,,  ddee  88  ddee  mmaaiigg,,  ppeell  qquuaall  eess  ddeesspplleeggaa

ppaarrcciiaallmmeenntt  llaa  LLlleeii  3300//22000077,,  ddee  3300  dd’’ooccttuubbrree,,  ddee  ccoonnttrraacctteess

ddeell  sseeccttoorr  ppúúbblliicc..  BBOOEE  1155//0055//22000099

El Reial decret 817/2009 regula determinats aspectes de la classificació de les empreses

contractistes, el Registre oficial de licitadors i empreses classificades, la valoració dels

criteris d’apreciació subjectiva, especialment quan s’hagi de fer a través del comitè

d’experts o organisme independent a què es refereix l’article 134.2 de la Llei de

contractes del sector públic, les meses de contractació a constituir en l’àmbit de les

administracions públiques i les comunicacions al Registre oficial de contractes.

L’aprovació de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, ha

comportat la incorporació al dret espanyol d’importants novetats en l’àmbit de la

contractació pública. Bona part d’aquestes procedeixen del dret comunitari europeu,

tant de les directives que estableixen les normes d’harmonització de les legislacions

dels estats membres respecte als procediments d’adjudicació dels contractes públics,

com d’altres iniciatives legislatives o polítiques dels òrgans de la Unió Europea o fins i

tot de la mateixa pràctica de les legislacions vigents en els diferents estats europeus.

La introducció d’aquestes novetats, així com les modificacions de la legislació vigent en

el moment que es promulga la nova Llei 30/2007, de 30 d’octubre, determinen la

necessitat d’adaptar les normes reglamentàries en vigor al nou règim legal. Bona part

de les noves institucions que s’incorporen al nostre dret de la contractació pública i de

les reformes del dret vigent que incorpora la Llei poden ser objecte de desplegament

reglamentari sense necessitat de forçar els terminis exigits per l’elaboració d’una

norma de tanta complexitat tècnica com el Reglament de desplegament de la Llei de

contractes del sector públic.

Aquest és el cas de la majoria de les noves figures procedimentals recollides en el text

legal, la implementació de les quals en el nostre ordenament jurídic, o bé no requereix
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una regulació reglamentària especial atesa la seva extensa regulació a la Llei de

contractes del sector públic, o bé la seva aplicació immediata no és una exigència

ineludible de l’activitat contractual dels diferents poders d’adjudicació, per la qual cosa

és recomanable que el seu desplegament es porti a terme mitjançant l’aprovació d’una

norma reglamentària completa. El mateix es pot dir respecte a algunes de les

modificacions que la nova Llei introdueix respecte a la normativa anteriorment vigent.

No obstant això, hi ha matèries, entre les regulades per la Llei 30/2007, de 30

d’octubre, el desplegament reglamentari de les quals és clarament aconsellable portar-

lo a efecte de la manera més immediata possible, amb el doble objectiu de possibilitar

la posada en pràctica d’aquestes modificacions i al mateix temps permetre el

compliment dels objectius proposats a través d’aquestes.

Un bon exemple d’això és el que fa referència als objectius de reducció de la càrrega

administrativa que pesa sobre els òrgans de contractació i sobre els mateixos licitadors

en el moment de participar en els procediments d’adjudicació. Aquest és un dels

objectius que es proposa de manera expressa la Llei de contractes del sector públic, tal

com posa de manifest a l’exposició de motius, en dir «obligadament, la nova Llei

30/2007, de 30 d’octubre, també efectua una revisió general de la regulació de la gestió

contractual, a fi d’avançar en la seva simplificació i racionalització, i disminuir els costos

i càrregues que recauen sobre l’entitat contractant i els contractistes particulars».

La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, intenta aconseguir aquesta finalitat a través de

diferents mecanismes; d’aquests, els principals es refereixen al sistema de classificació

de contractistes, a les maneres d’acreditar els requisits d’aptitud i als procediments

d’adjudicació, en aquest últim cas elevant els límits quantitatius a partir dels quals és

obligat acudir als procediments ordinaris d’adjudicació.

Juntament amb aquestes reformes, la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, conté alguns

preceptes la regulació reglamentària dels quals és convenient efectuar també amb la

màxima celeritat possible, tenint en compte la immediatesa de la seva aplicació en les

licitacions a convocar, així com els dubtes que pot plantejar aquesta per raó de la
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novetat que la seva aplicació implica per a la pràctica contractual dels organismes

públics.

Pel que fa a l’entrada en vigor, sense perjudici del que estableixen les disposicions

transitòries, aquest Reial decret entra en vigor transcorregut un mes a comptar de

l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat». No obstant això, les

disposicions d’aquest Reial decret reguladores del Registre oficial de licitadors i

empreses classificades de l’Estat entren en vigor a partir de la publicació de l’ordre

ministerial que acordi la posada en funcionament de l’aplicació informàtica

desenvolupada a aquest efecte. Fins a aquesta data subsisteixen els registres voluntaris

de licitadors creats en els diferents òrgans de l’Administració General de l’Estat, així

com en els organismes dependents d’aquesta a l’empara del que disposa la disposició

addicional quinzena del text refós de la Llei de contractes de les administracions

públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, així com el Registre

oficial d’empreses classificades.
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CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIEESS  DD’’AAJJUUTTSS  AALLSS  EENNSS  LLOOCCAALLSS  11

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa

� ORDRE IRP/212/2009, de 17 d'abril, per la qual s'aproven les bases

reguladores de les subvencions destinades a realitzar accions formatives en

participació ciutadana i millora de la qualitat democràtica en l'àmbit local, i se

n'obre convocatòria pública per a l'any 2009. DOGC núm. 5371 - 04/05/2009

� ORDRE IRP/272/2009, de 19 de maig, per la qual s'aproven les bases

específiques per a la concessió de subvencions per promoure la realització de

plans de participació per a associacions no lucratives, i s'obre convocatòria

pública per al període 2009-2010. DOGC núm. 5390 - 29/05/2009

� ORDRE PTO/211/2009, de 22 d'abril, de convocatòria per a l'atorgament de

subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments de

comarques i zones de muntanya per a la realització d'operacions necessàries

per a la neteja i el manteniment de carreteres i vies de comunicació de

titularitat municipal afectades per les nevades, i d'aprovació de les bases

reguladores que l'han de regir. DOGC núm. 5371 - 04/05/2009

� ORDRE PTO/253/2009, de 7 de maig, de convocatòria per a l'atorgament de

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

protecció paisatgística i costanera i en sòl no urbanitzable del sistema costaner i

d'aprovació de les bases reguladores que l'han de regir. DOGC núm. 5385 -

22/05/2009

� ORDRE PTO/262/2009, de 13 de maig, de convocatòria per a l'atorgament

de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la millora i la

renovació de les instal·lacions de producció de neu i dels sistemes de transport

de les estacions de muntanya, i d'aprovació de les bases reguladores que l'han

de regir. DOGC núm. 5387 - 26/05/2008

                                                
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 PTO/267/2009, de 21 de maig, de convocatòria per a l'atorgament

d'ajuts per a la renovació del material mòbil destinat a prestar serveis públics de

transport regular de viatgers per carretera a Catalunya i d'aprovació de les

bases reguladores que l'han de regir. DOGC núm. 5390 - 29/05/2009

� ORDRE PTO/223/2009, de 30 d'abril, de convocatòria per a l'atorgament de

subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment de la

formació en la gestió del patrimoni literari de l'Alt Pirineu i Aran: rutes,

exposicions i activitats de difusió i d'aprovació de les seves bases reguladores.

DOGC núm. 5377 - 12/05/2009

� ORDRE PTO/275/2009, de 27 de maig, de convocatòria per a l'atorgament

de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al reforçament de la

identitat pirinenca, el foment d'activitats de formació i promoció del patrimoni

cultural i el desenvolupament local a l'Alt Pirineu i Aran, i d'aprovació de les

bases reguladores que l'han de regir. DOGC núm. 5391 - 02/06/2009

� RESOLUCIÓ CMC/1144/2009, de 16 d'abril, de convocatòria per a la

concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la

programació realitzada de música en viu de caràcter professional. DOGC núm.

5370 - 30/04/2009

� RESOLUCIÓ CMC/1172/2009, de 14 d'abril, de convocatòria per a la

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

l'elaboració de plans locals d'equipaments culturals i estudis de programació

d'equipaments culturals durant l'any 2009, i d'aprovació de les bases. DOGC

núm. 5371 - 04/05/2009

� ORDRE CMC/282/2009, de 27 de maig, per la qual s'aproven les bases que

han de regir la concessió de subvencions per realitzar projectes municipals de

dinamització cultural en els àmbits de l'increment o captació de públics i de la

formació i sensibilització de les activitats de circ, i que no formin part de la seva

programació estable. DOGC núm. 5394 - 05/06/2009

                                                                                                                                              
l’Associació Catalana de Municipis: www.acm.cat
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� ORDRE CMC/283/2009, de 27 de maig, per la qual s'aproven les bases que

han de regir la concessió de subvencions a consells comarcals, ajuntaments de

Catalunya i ens que en depenen, per a la programació estable d'accions de

promoció de la lectura a les biblioteques públiques de Catalunya. DOGC núm.

5394 - 05/06/2009

� RESOLUCIÓ CMC/1511/2009, d’11 de maig, de convocatòria per a la

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, als arxius de

Catalunya. DOGC núm. 5393 - 04/06/2009

� RESOLUCIÓ CMC/1510/2009, d’11 de maig, de convocatòria per a la

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 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. 5393 -

04/06/2009

� ORDRE MAH/215/2009, de 22 d'abril, per la qual s'aproven les bases

reguladores de les subvencions per a l'adquisició d'habitatges existents

concertats. DOGC núm. 5372 - 05/05/2009

� ORDRE MAH/214/2009, de 24 d'abril, per la qual s'aproven les bases

reguladores de les subvencions per a la promoció i consolidació de la custòdia

del territori als espais naturals de Catalunya. DOGC núm. 5372 - 05/05/2009

� RESOLUCIÓ MAH/1277/2009, de 28 d'abril, per la qual es modifica la

dotació pressupostària de la Resolució MAH/441/2009, de 20 de febrer, per la

qual s'obre la convocatòria d'ajuts personalitzats a l'allotjament per a l'any 2009

(codi HA 05/09). DOGC núm. 5376 - 11/05/2009

� RESOLUCIÓ MAH/1316/2009, de 4 de maig, per la qual es convoquen

subvencions per fomentar la protecció dels animals de companyia per a l'any

2009 (codi de la convocatòria 04.04.09). DOGC núm. 5379 - 14/05/2009
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� RESOLUCIÓ MAH/1317/2009, de 8 de maig, per la qual es convoquen

subvencions per a l'adquisició d'habitatges existents concertats per a l'any 2009

(codi HA 06/09). DOGC núm. 5379 - 14/05/2009

� RESOLUCIÓ MAH/1450/2009, de 15 de maig, per la qual es convoquen

subvencions per a la promoció i consolidació de la custòdia del territori als

espais naturals de Catalunya per al període 2009-2011 (codi de la convocatòria

04.11.09). DOGC núm. 5387 - 26/05/2009

� RESOLUCIÓ MAH/1451/2009, de 15 de maig, per la qual es convoquen les

subvencions corresponents a l'any 2009 per ajudar a pagar el lloguer a

arrendataris amb risc d'exclusió social per motius residencials, i se n'aproven

les bases reguladores (codi HA 07/09). DOGC núm. 5387 - 26/05/2009

� CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució MAH/1449/2009, de 15 de

maig, per la qual es convoquen les subvencions a les empreses inscrites en el

registre europeu de gestió i auditoria ambiental (EMAS) i a les empreses que

disposin de l'etiqueta ecològica europea i/o el distintiu de garantia de qualitat

ambiental per al finançament d'actuacions de promoció, comunicació i millora

ambiental, per a l'any 2009 (codi de convocatòria 03.03.09) (DOGC núm. 5387,

pàg. 42890, de 26.5.2009). DOGC núm. 5391 - 02/06/2009

� RESOLUCIÓ MAH/1538/2009, de 28 de maig, de modificació de la

Resolució MAH/2934/2008, de 30 de setembre, per la qual es convoquen

subvencions per promoure accions de sostenibilitat local per als anys 2008 i

2009. DOGC núm. 5395 - 08/06/2009

� RESOLUCIÓ MAH/1188/2009, de 24 d’abril, per la qual es fa pública la

convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l’any 2009. DOGC

núm. 5372 - 05/05/2009

� RESOLUCIÓ VCP/1249/2009, de 30 de març, per la qual s'obre la

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

al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.

DOGC núm. 5374 - 07/05/2009
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� RESOLUCIÓ VCP/1320/2009, de 5 de maig, per la qual es fan públiques les

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

a programes i projectes de cooperació al desenvolupament, sensibilització i

educació i actuacions de capacitació i formació adreçada a sindicats,

associacions professionals agràries i entitats que en depenen, i es convoca

concurs per concedir-les. DOGC núm. 5379 - 14/05/2009

� RESOLUCIÓ VCP/1328/2009, d'11 de maig, per la qual s'obre convocatòria

pública per a la concessió de subvencions per a iniciatives destinades a

augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en

llengua catalana per a l'any 2009. DOGC núm. 5380 - 15/05/2008

� CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució VCP/718/2009, de 13 de març,

per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a

iniciatives adreçades a promoure els usos de la llengua catalana a Catalunya per

a l'any 2009 (DOGC núm. 5344, pàg. 23830, de 23.3.2009). DOGC núm. 5385 -

22/05/2009

� RESOLUCIÓ ASC/1324/2009, de 6 de maig, per la qual s'aproven les bases

per a la concessió d'ajuts públics destinats a la participació al Programa

d'estades de temps lliure per a dones amb filles i/o fills exclusivament a càrrec

seu, residents al territori català, i s'obre la convocatòria pública per a l'any

2009. DOGC núm. 5379 - 14/05/2009

� ORDRE ASC/251/2009, de 30 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre

ASC/182/2009, de 18 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a

la concessió de subvencions per a projectes que realitzen les entitats juvenils en

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

s'obre la convocatòria per a l'any 2009. DOGC núm. 5384 - 21/05/2009

� RESOLUCIÓ ASC/1414/2009, de 7 de maig, per la qual s'aproven les bases

per a la concessió d'ajuts a l'edició i difusió de publicacions relacionades amb les

dones, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2009. DOGC núm. 5385 -

22/05/2009
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� ORDRE TRE/255/2009, de 27 d'abril, de modificació de l'Ordre

TRE/98/2009, de 3 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la

concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les

unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament

personal i social de les persones amb discapacitat en els centres especials de

treball, i s'obre la convocatòria per a l'any 2009. DOGC núm. 5385 - 22/05/2009

� ORDRE TRE/256/2009, de 7 de maig, de modificació de l'Ordre

TRE/195/2009, de 15 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la

concessió d'ajuts en règim reglat per a l'accés de les dones a la cotitularitat de

les explotacions agràries com a fórmula d'integració laboral i visibilització de la

dona rural de l'àmbit territorial català, i de convocatòria per a l'any 2009. DOGC

núm. 5385 - 22/05/2009

� ORDRE TRE/219/2009, de 23 d’abril, per la qual es modifica l’article 17.9 de

l’Ordre TRE/165/2008, de 15 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores

dels ajuts per a la realització de projectes i accions per a l’ocupació amb les

entitats locals i s’obre la convocatòria per al període 2008-2009. DOGC núm.

5374 - 07/05/2009

� ORDRE TRE/235/2009, de 8 de maig, per la qual s’estableixen les bases

reguladores i s’obre la convocatòria per al 2009 per a la concessió de

subvencions per a la realització dels plans d’ocupació i per a les actuacions de la

xarxa d’orientació per a l’ocupació. DOGC núm. 5379 - 14/05/2009

� ORDRE TRE/84/2009, de 5 de març, per la qual es modifica l’article 13.1 de

l’Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, i es convoquen les subvencions per a la

realització d’accions de formació d’oferta mitjançant plans formatius en àrees

professionals prioritàries per a l’any 2009. DOGC núm. 5379 - 14/05/2009

� ORDRE ECF/259/2009, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a

l'any 2009 i s'aproven les bases reguladores per subvencionar l'execució d'obres

d'instal·lació d'energia elèctrica en el medi rural en el Pla d'electrificació rural de

Catalunya i per al subministrament de gas en el Pla per a la completa extensió
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de la gasificació de Catalunya (PERC i PLEGAC 2009-2010). DOGC núm. 5386 -

25/05/2009

� ORDRE AAR/213/2009, de 28 d’abril, per la qual s’aproven les bases

reguladores dels ajuts per al foment d’actuacions de desenvolupament del medi

rural i pesquer, i es convoquen els corresponents a l’any 2009. DOGC núm.

5372 – 05/05/2009

� CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Ordre GAP/232/2009, de 6 de maig, per la

qual s'obre la convocatòria pública per a l'any 2009 i s'aproven les bases

reguladores per a la concessió d'ajuts a les organitzacions sindicals (DOGC

núm. 5378, pàg. 38762, de 13.5.2009). DOGC núm. 5391 - 02/06/2009
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  AALLTTRREESS  NNOORRMMEESS  ii  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa

� LLEI 5/2009, del 28 d'abril, dels recursos contra la qualificació negativa dels

títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s'hagin d'inscriure

en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya. DOGC

núm. 5374 - 07/05/2009

� LLEI 7/2009, del 13 de maig, de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de

novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya. DOGC núm. 5380 - 15/05/2009

� LLEI 8/2009, del 13 de maig, de modificació de determinats preceptes relatius

a l'interès de demora del text refós de la Llei de finances públiques de

Catalunya i de la Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la

Generalitat de Catalunya per al 2009. DOGC núm. 5380 - 15/05/2009

� DECRET 75/2009, de 12 de maig, de la garantia de la Generalitat per a obres

d'interès cultural rellevant. DOGC núm. 5380 - 15/05/2009

� DECRET 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència

Catalana de l'Aigua i de modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel

qual s'aprova el desplegament territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua. DOGC

núm. 5395 - 08/06/2009

� CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 68/2009, de 28 d'abril, pel qual es

regula el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (DOGC

núm. 5370, pàg. 35565, de 30.4.2009). DOGC núm. 5385 - 22/05/2009

� DECRET 85/2009, de 26 de maig, pel qual s'estableix el currículum i es regula

la prova d'accés específica del títol de tècnic/a d'esport en l'especialitat

d'atletisme. DOGC núm. 5391 - 02/06/2009

� ACORD GOV/67/2009, de 28 d'abril, de modificació del Consorci del

Montsec i d'aprovació dels nous Estatuts. DOGC núm. 5375 - 08/05/2009
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� ORDRE MAH/222/2009, de 30 d'abril, per la qual es crea el Premi Escoles

Verdes de la Generalitat de Catalunya i es convoca per a l'any 2009. DOGC

núm. 5376 - 11/05/2008

� ORDRE TRE/254/2009, de 15 de maig, per la qual s'estableixen les

instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en

les eleccions de diputats al Parlament Europeu el dia 7 de juny de 2009. DOGC

núm. 5385 - 22/05/2009

� ORDRE EDU/263/2009, de 19 de maig, per la qual s'estableix el calendari

escolar del curs 2009-2010 per als centres educatius no universitaris de

Catalunya. DOGC núm. 5387 - 26/05/2009

� ORDRE TRE/278/2009, de 7 de maig, per la qual s'estableix el calendari

oficial de festes laborals per a l'any 2010.  DOGC núm. 5392 - 03/06/2009

� CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TRE/499/2008, de 19 de novembre,

per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de

Catalunya per a l'any 2009 (DOGC núm. 5269, pàg. 87931, d'1.12.2008). DOGC

núm. 5376 - 11/05/2009

� RESOLUCIÓ ECF/1454/2009, de 18 de maig, per la qual es determina la

data a partir de la qual els notaris i les notàries hauran d'enviar la declaració

informativa resum de les escriptures públiques que autoritzin i continguin més

d'un fet imposable. DOGC núm. 5388 - 27/05/2009

� RESOLUCIÓ GAP/1488/2009, de 20 de maig, per la qual es difonen les

dades bàsiques de les liquidacions i dels pressupostos dels ens locals de

Catalunya corresponents al període 2006-2007, i l'evolució dels pressupostos

consolidats. DOGC núm. 5390 - 29/05/2009

� EDICTE de 22 de maig de 2009, sobre una resolució del conseller de

Política Territorial i Obres Públiques per la qual s'aprova el Pla director

urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les comarques de Girona. DOGC

núm. 5394 - 05/06/2009
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt

� Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas

medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. BOE 07/05/2009

� Real Decreto-ley 7/2009, de 22 de mayo, de concesión de un crédito

extraordinario al Presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,

para la ayuda a la adquisición de vehículos y la renovación del parque de

vehículos Plan 2000 E, por importe de 100.000.000 de euros.  BOE  23/05/2009

� Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por

el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el

bono social. BOE 06/06/2009

� Resolución de 21 de mayo de 2009, del Congreso de los Diputados, por la

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

5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las

entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y

autónomos. BOE 27/05/2009

� Resolución de 21 de mayo de 2009, del Congreso de los Diputados, por la

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

6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el

sector energético y se aprueba el bono social. BOE 27/05/2009

� Real Decreto 638/2009, de 17 de abril, por el que se modifica el Real

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

orgánica de la Presidencia del Gobierno, y se desarrolla el Real Decreto

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

ministeriales. BOE  08/05/2009

� Real Decreto 713/2009, de 24 de abril, por el que se establecen los criterios

para la determinación de los peajes a aplicar a determinados vehículos de

transporte de mercancías en las autopistas en régimen de concesión de la Red



DRET LOCAL Número 23

actualitat jurídica local maig 2009

- 25 -

de Carreteras del Estado incluidas en la Red Transeuropea de Carreteras. BOE

08/05/2009

� Real Decreto 898/2009, de 22 de mayo, por el que se regula la concesión

directa de subvenciones para la adquisición de vehículos, Plan 2000 E de apoyo

a la renovación del parque de vehículos. BOE  23/05/2009

� Real Decreto 901/2009, de 22 de mayo, por el que se regula la organización,

funciones y provisión de puestos de trabajo de las Consejerías del Ministerio de

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en el exterior. BOE  23/05/2009

� Real Decreto 863/2009, de 14 de mayo, por el que se modifica el Real

Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de

Consumo. BOE 25/05/2009

� Real Decreto 922/2009, de 29 de mayo, por el que se establecen los

umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al

estudio del Ministerio de Educación para el curso 2009-2010. BOE 30/05/2009

� Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de

derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas. BOE

30/05/2009

� Real Decreto 900/2009, de 22 de mayo, por el que se modifica el Real

Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del

Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de las

correspondientes a la Tesorería General de la Seguridad Social. BOE

30/05/2009

� Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas

técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la

certificación de los aeropuertos de competencia del Estado. BOE 01/06/2009

� Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento

General de Conductores. BOE 08/06/2009
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� Real Decreto 923/2009, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real

Decreto 1214/1997, de 18 de julio, por el que se establece la organización del

Centro de Investigaciones Sociológicas. BOE 09/06/2009

� Corrección de errores del 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

08/05/2009

� Corrección de errores del Real Decreto 561/2009, de 8 de abril, por el

que se aprueba el Estatuto del Instituto de Turismo de España. BOE 15/05/2009

� 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 06/06/2009

� Resolución de 5 de mayo de 2009, de la Dirección General de

Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las

Entidades Locales, por la que se establece el procedimiento y la información

a suministrar por las entidades locales que se acojan a lo dispuesto en el Título

1 del Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y

urgentes para facilitar el saneamiento de las deudas pendientes de pago con

empresas y autónomos. BOE 13/05/2009


