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NNOORRMMAATTIIVVAA  EESSTTAATTAALL  

11..  RReeiiaall  ddeeccrreett  11337733//22000099,,  ddee  2288  dd''aaggoosstt,,  ppeell  qquuaall  ss''aapprroovvaa  eell  

RReeggllaammeenntt  ggeenneerraall  ddee  llaa  LLlleeii  3333//22000033,,  ddee  33  ddee  nnoovveemmbbrree,,  

ddeell  ppaattrriimmoonnii  ddee  lleess  aaddmmiinniissttrraacciioonnss  ppúúbblliiqquueess..  BBOOEE  

1188//0099//22000099  

El present Reglament té per objecte desplegar  la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 

patrimoni de les administracions públiques, que va establir un nou règim jurídic en la 

gestió del patrimoni públic després de gairebé quaranta anys de vigència de la 

normativa anterior. 

Pel que fa al contingut el Reglament comença amb unes breus disposicions generals i 

posteriorment aborda les formes d’adquirir, i concretament, el procediment de 

successió legítima de l’Administració General de l’Estat, denominat d’abintestats, fins 

ara regulat en el Decret 2091/1971, de 13 d’agost, sobre règim administratiu de la 

successió abintestada a favor de l’Estat. En aquest àmbit s’ha substituït el sistema actual 

de distribució de l’herència, a través de la Junta Provincial Distribuïdora d’Herències, 

per un procediment dirigit per la delegació d’Economia i Hisenda, en què la publicitat i 

la concurrència són els elements determinants de la forma de distribució, amb 

respecte en tot cas a les regles del Codi civil, tot això en nom d’una més gran agilitat i 

eficiència en la gestió d’aquests béns. 

En matèria d’adjudicacions de béns i drets a l’Administració General de l’Estat, el 

Reglament concreta les regles apuntades per la Llei i detalla l’iter que han de seguir les 

diferents propostes. 

Respecte als saldos i dipòsits abandonats, que per llei corresponen a l’Administració 

General de l’Estat, la nova regulació per ordre ministerial de les actuacions que en 

aquest àmbit concerneixen les entitats financeres i dipositàries fa innecessària una 

normativa addicional, per la qual cosa tan sols es recull en aquest aspecte una breu 

referència a la matèria. 
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Les adquisicions de béns i drets, oneroses i gratuïtes, les primeres regulades a la Llei 

entre els negocis jurídic patrimonials, constitueixen els títols següents. S’opta per 

regular les adquisicions oneroses en aquest capítol per raons de sistemàtica; pel que fa 

a les adquisicions gratuïtes, es recull una regulació que completa les regles generals de 

la Llei i que pretén garantir la seguretat jurídica i l’oportunitat d’aquest tipus 

d’adquisicions. 

L’accés a l’Inventari general de béns i drets de l’Administració General de l’Estat 

representa una de les matèries la regulació de la qual exigeix la mateixa Llei. A aquest 

efecte, s’han establert unes normes generals que delimiten l’objecte d’aquest accés i els 

seus efectes, tot això responent al concepte legal que l’Inventari no constitueix un 

registre públic, i s’han previst unes regles concretes per a l’accés per altres 

administracions públiques i pels ciutadans. 

Els capítols dedicats al règim registral i a les potestats d’investigació i delimitació 

s’ajusten bàsicament a la normativa vigent fins ara, i regulen detalladament la forma 

d’exercici d’aquestes potestats de què gaudeix l’Administració pública per a la 

protecció i defensa dels seus béns, atenent la legislació de procediment actual. Mereix 

destacar-se en l’àmbit del procediment d’investigació la delimitació de la figura del 

denunciant, ja clarificada a la Llei, que estableix que l’inici es fa necessàriament d’ofici, 

de manera que el denunciant es configura com un col·laborador de l’Administració 

sense tenir la condició d’interessat, sense perjudici de l’obtenció d’un eventual premi, 

que se li atribueix com a conseqüència accessòria de la resolució. 

En l’àmbit de l’administració de béns i drets públics, el Reglament clarifica els tràmits i 

documents necessaris per a les afectacions i adscripcions, o desafectacions i 

desadscripcions, i desplega matèries innovadores introduïdes per la Llei. 

Respecte a la gestió dels béns patrimonials, el Reglament distingeix les competències i 

facultats que han de correspondre a la Direcció General del Patrimoni de l’Estat, a les 

delegacions d’Economia i Hisenda, i respecte dels béns a l’estranger, al Ministeri 

d’Afers Exteriors i de Cooperació, i posteriorment estableix el procediment per a 

l’explotació d’aquests béns patrimonials. 
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A continuació es regula l’alienació de béns i drets. S’han concretat els supòsits en què 

es poden alienar béns i drets de l’Administració General de l’Estat per subhasta, i s’han 

establert de forma minuciosa els requisits per a la venda per concurs, novetat de la Llei 

33/2003.  

Per completar la regulació dels negocis patrimonials, es dedica un capítol a les cessions 

gratuïtes, distingint les de propietat i d’ús. Sobre aquestes el Reglament amplia els 

conceptes esmentats en la Llei i en detalla la forma de tramitació, posant èmfasi en els 

elements de seguretat jurídica i de control posterior sobre els béns cedits. 

Finalment, es conclou amb una breu regulació sobre la coordinació i optimització de la 

utilització d’edificis administratius, que inclou la composició i funcions de la Junta 

Coordinadora d’Edificis Administratius. 

Pel que fa a la regulació del patrimoni empresarial de l’Administració General de 

l’Estat, es compleix la previsió de l’article 170.2 de la Llei explicitant la vinculació de les 

entitats públiques de caràcter empresarial als principis constitucionals d’eficiència i 

economia en la seva gestió, i definint un marc transparent per al compliment de les 

obligacions associades a la prestació de serveis d’interès general que no projecti 

distorsions sobre els mercats. 

El Reglament que entrarà en vigor al cap d’un mes de la seva publicació comporta la 

derogació de la següent normativa:  

a) El Decret 3588/1964, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament per a 

l’aplicació de la Llei del patrimoni de l’Estat. 

b) El Decret 2926/1965, de 23 de setembre, sobre règim especial dels béns de 

l’Estat a l’estranger. 

c) Decret 2256/1970, de 24 de juliol, pel qual es regula la construcció, 

administració i conservació d’edificis administratius de servei múltiple. 

d) El Decret 2091/1971, de 13 d’agost, sobre règim administratiu de la 

successió abintestada a favor de l’Estat. 

e) Reial decret 171/1988, de 12 de febrer, regulador de la Junta Coordinadora 

d’Edificis Administratius. 
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f) Reial decret 536/1988, de 27 de maig, pel qual es regulen les alienacions de 

material del Parc Mòbil Ministerial no apte per al servei, modificat pels reials 

decrets 1290/1991, de 2 d’agost, i 1312/1997, d’1 d’agost. 

 g) Ordre de 30 de desembre de 1968, per la qual s’aprova la instrucció per a 

l’administració dels edificis propietat de l’Estat situats a la plaça d’Espanya de 

Sevilla. 

h) Ordre de 17 d’abril de 1975, sobre instruccions per a l’administració dels 

edificis administratius de servei múltiple. 
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22..  RReeiiaall  ddeeccrreett  11446633//22000099,,  ddee  1188  ddee  sseetteemmbbrree,,  ddee  ttrraassppààss  ddee  

ffuunncciioonnss  ii  sseerrvveeiiss  aa  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  eenn  mmaattèèrriiaa  

dd''iimmmmiiggrraacciióó::  aauuttoorriittzzaacciioonnss  iinniicciiaallss  ddee  ttrreebbaallll  ppeerr  ccoommppttee  

pprrooppii  oo  aalliièè  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  eessttrraannggeerreess  qquuee  ddeesseennvvoolluuppiinn  aa  

CCaattaalluunnyyaa  llaa  sseevvaa  rreellaacciióó  llaabboorraall..  BBOOEE  2222//0099//22000099  ii  DDOOGGCC  nnúúmm..  

55446699  --  2222//0099//22000099  

A través del Reial decret 1463/2009 es traspassa a la Generalitat les competències de 

l’Estat en matèria d’autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les 

persones estrangeres que desenvolupin a Catalunya la seva relació de laboral. 

Des de la perspectiva competencial la Constitució espanyola en l'article 149.1.2 

atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de nacionalitat, immigració, 

emigració, estrangeria i asil. Així mateix, l'article 149.1.7 de la Constitució reserva a 

l'Estat la competència exclusiva sobre legislació laboral, sens perjudici que l'executin els 

òrgans de les comunitats autònomes.  

D'altra banda, l'article 138.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei 

orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix que correspon a la Generalitat la 

competència executiva en matèria d'autorització de treball de les persones estrangeres 

la relació laboral de les quals es desenvolupi a Catalunya. Aquesta competència, que 

s'exerceix en necessària coordinació amb la que correspon a l'Estat en matèria 

d'entrada i residència de persones estrangeres, inclou: a) la tramitació i la resolució de 

les autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè i b) la tramitació i la 

resolució dels recursos presentats amb relació als expedients a què es refereix la lletra 

a) i l'aplicació del règim d'inspecció i de sanció. En aquest mateix sentit l'article 138.3 

de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat de 

Catalunya la participació en les decisions de l'Estat sobre immigració amb especial 

transcendència per a Catalunya i, en particular, establir la participació preceptiva prèvia 

en la determinació del contingent de persones treballadores estrangeres a través dels 

mecanismes que preveu el títol V de l'Estatut d'autonomia. 
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Pel que fa al contingut del Reial Decret, es traspassen a la Generalitat de Catalunya les 

funcions que desenvolupava l'Administració general de l'Estat i els serveis relatius a la 

iniciació, la instrucció i la resolució de procediments i la notificació de les resolucions, 

així com els procediments de recurs administratiu, si escau, sobre els tipus 

d'autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres 

que desenvolupin la seva relació laboral a Catalunya, d'acord amb la legislació estatal 

vigent en el moment de l'efectivitat d'aquest traspàs, i que figuren en l'annex d'aquest 

acord. 

D’altra banda, també es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions que 

desenvolupava l'Administració general de l'Estat i els serveis relatius a la gestió del 

contingent de personal treballador estranger pel que fa als tràmits de caràcter laboral, 

de conformitat amb la normativa estatal aplicable, que comprenen: 

a) Recepció de sol·licituds d'ofertes de treball i, si escau, sol·licitud a la Direcció 

General d'Immigració de la modificació o la reassignació de contingent. 

b) Verificació de les ofertes. 

c) Verificació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

d) Comprovació que les ofertes es corresponen amb les ocupacions indicades 

en el contingent. 

e) Valoració dels expedients i emissió, si escau, de l'informe favorable. 

f) Trasllat de l'expedient a l'Administració general de l'Estat per tal que 

prossegueixi la seva tramitació. 

g) Resolució de l'autorització inicial de treball, que s'ha de dictar de manera 

conjunta i coordinada amb la resolució sobre l'autorització de residència de 

l'autoritat competent de l'Administració general de l'Estat. 

h) Notificació a les persones interessades del procediment, inclosos 

l'organització o l'empresa sol·licitant i els òrgans indicats en la normativa vigent, 

amb l'excepció de la notificació a les mateixes persones treballadores 

estrangeres als respectius països. 

i) Tramitació i resolució del procediment de recurs administratiu en el seu 

àmbit de competències, que s'ha de resoldre conjuntament i coordinada amb 

l'Administració general de l'Estat. 
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Finalment, es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions que desenvolupava 

l'Administració general de l'Estat i els serveis pel que fa als tràmits de caràcter laboral 

respecte de les autoritzacions mitjançant visats de recerca d'ocupació, de conformitat 

amb la normativa estatal aplicable, que comprenen: 

a) Recepció de sol·licituds i dels contractes de treball. 

b) Resolució sobre les autoritzacions de treball. 

c) Notificació al sol·licitant i al treballador. 

Ara bé, el Reial Decret també preveu que l'Administració general de l'Estat es reservi 

les funcions de legislar en matèria d'autoritzacions de treball a les persones 

estrangeres; de negociar i formalitzar dels instruments internacionals en l'àmbit 

d'estrangeria i immigració i que afecten la regulació dels fluxos migratoris, inclosa 

l'autorització inicial de residència i de treball, i la representació en els àmbits de la Unió 

Europea; la gestió del contingent de persones treballadores estrangeres, la decisió 

sobre l'orientació de les ofertes a determinats països, i la relació amb les autoritats 

d'aquests en les fases de preselecció i de selecció en l'origen; la tramitació i la resolució 

de totes les autoritzacions de residència i treball que no constitueixen l'objecte 

d'aquest traspàs; i la gestió electrònica dels procediments d'autoritzacions inicials de 

treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres, i en coordinació amb la 

Generalitat de Catalunya, l'establiment dels formats i estàndards comuns que 

asseguren la interoperabilitat, la seguretat, la conservació i la normalització de la 

informació. 
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CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIEESS  DD’’AAJJUUTTSS  AALLSS  EENNSS  LLOOCCAALLSS  11 

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

� RESOLUCIÓ GAP/2362/2009, de 27 d'agost, per la qual es convoquen 

beques per al personal de les administracions públiques catalanes per a estudis 

de tercer cicle. DOGC núm. 5455 - 01/09/2009 

� RESOLUCIÓ VCP/2378/2009, de 31 de juliol, que modifica la 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. 5457 - 03/09/2009 

� RESOLUCIÓ TRE/2377/2009, de 21 d'agost, per la qual es dóna publicitat a 

la concessió de subvencions públiques per a la realització de projectes i accions 

per a l'ocupació amb les entitats locals durant l'any 2008. DOGC núm. 5457 - 

03/09/2009 

� RESOLUCIÓ TRE/2399/2009, de 28 d'agost, per la qual es dóna publicitat a 

la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions relatives a 

programes per al desenvolupament local i per a l'ocupació en col·laboració amb 

entitats locals durant l'any 2007. DOGC núm. 5460 - 08/09/2009 

� RESOLUCIÓ JUS/2449/2009, de 4 de setembre, per la qual s'atorguen 

subvencions als ajuntaments dels municipis on hi ha la seu d'una agrupació de 

secretaries de jutjats de pau. DOGC núm. 5463 - 14/09/2009 

� RESOLUCIÓ VCP/2450/2009, de 3 de setembre, per la qual es modifica el 

termini de justificació de les subvencions de la Resolució VCP/79/2009, de 16 

de gener (DOGC núm. 5307, pàg. 6093, de 29.1.2009). DOGC núm. 5464 - 

15/09/2009 

                                                 
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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� RESOLUCIÓ GAP/2452/2009, de 14 de juliol, de concessió i denegació 

d'ajuts a les organitzacions sindicals per fomentar l'acció i la formació sindicals 

en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat pel que fa al personal funcionari 

d'administració i tècnic, al personal docent no universitari i al personal 

estatutari. DOGC núm. 5464 - 15/09/2009 

� RESOLUCIÓ CMC/2498/2009, de 30 de juliol, per la qual es modifica la 

Resolució CMC/772/2009, de 9 de març, de convocatòria per a la concessió de 

subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a la realització 

d'intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives. DOGC núm. 

5467 - 18/09/2009 

� RESOLUCIÓ GAP/2529/2009, de 17 de setembre, sobre la selecció 

d'operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER per al 

període 2007-2010, eix 2 (medi ambient i prevenció de riscos) i eix 4 

(desenvolupament local i urbà). DOGC núm. 5468 - 21/09/2009 

� RESOLUCIÓ TRE/2551/2009, de 20 d'agost, per la qual es dóna publicitat a 

la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions relatives a 

programes per al desenvolupament local i l'ocupació a les empreses qualificades 

d'iniciatives locals d'ocupació (I+O) durant l'any 2008. DOGC núm. 5469 - 

22/09/2009 

� RESOLUCIÓ EDU/2590/2009, de 15 de setembre, per la qual es dóna 

publicitat a les subvencions atorgades per la Resolució de 3 d'abril de 2009, per 

la qual s'atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars 

d'infants, per al curs 2008-2009, modificada per la Resolució de 28 de juliol de 

2009. DOGC núm. 5472 - 28/09/2009 
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  AALLTTRREESS  NNOORRMMEESS  ii  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS  

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa 

� REIAL DECRET 1463/2009, de 18 de setembre, de traspàs de funcions i 

serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria d'immigració: autoritzacions 

inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres que 

desenvolupin a Catalunya la seva relació laboral. DOGC núm. 5469 - 22/09/2009 

� DECRET 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació 

aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que 

procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes. DOGC 

núm. 5457 - 03/09/2009 

� DECRET 139/2009, de 8 de setembre, de reestructuració de l'Entitat 

Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya. 

DOGC núm. 5463 - 14/09/2009 

� DECRET 145/2009, de 15 de setembre, de creació del Consell Català de 

Recerca i Innovació. DOGC núm. 5466 - 17/09/2009 

� DECRET 148/2009, de 28 de setembre, pel qual s'assignen al Departament 

de Treball les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en 

matèria d'immigració, relatius a les autoritzacions inicials de treball per compte 

propi o d'altri de les persones estrangeres que desenvolupin la seva relació 

laboral a Catalunya. DOGC núm. 5474 - 30/09/2009 

� DECRET 149/2009, de 29 de setembre, de modificació del Decret 127/2007, 

de 5 de juny, sobre distribució de la potestat sancionadora entre els òrgans de 

la Generalitat de Catalunya per infraccions en matèries laborals, de prevenció 

de riscos laborals i d'obstrucció a la tasca inspectora, i sobre la tramitació i 

instrucció dels procediments sancionadors per a aquestes matèries. DOGC núm. 

5474 - 30/09/2009 
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� DECRET 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 

18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. DOGC núm. 5475 - 01/10/2009 

� ORDRE MAH/402/2009, de 5 d'agost, per la qual es regulen les prestacions 

permanents per al pagament del lloguer. DOGC núm. 5470 - 23/09/2009 

� RESOLUCIÓ MAH/2497/2009, de 22 de juliol, per la qual el Departament 

de Medi Ambient i Habitatge expressa la conformitat sobre la memòria 

ambiental del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de 

l'àmbit de les comarques gironines. DOGC núm. 5466 - 17/09/2009 

� RESOLUCIÓ ECF/2627/2009, de 13 de juliol, per la qual s'aprova i es dóna 

publicitat a la Carta de drets dels contribuents. DOGC núm. 5474 - 30/09/2009 

� RESOLUCIÓ AAR/2636/2009, de 29 de setembre, per la qual s'amplia el 

llistat de municipis de l'annex 1 de l'Ordre AAR/375/2009, de 31 de juliol, i de 

l'annex 2 de l'Ordre AAR/377/2009, de 4 d'agost, que relaciona els municipis 

afectats pels incendis forestals de l'estiu de 2009. DOGC núm. 5476 - 

02/10/2009 

� ACORD GOV/150/2009, de 29 de setembre, pel qual s'amplien diverses 

zones de protecció especial per a les aus (ZEPA) delimitades per l'Acord 

GOV/115/2009, de 16 de juny. DOGC núm. 5475 - 01/10/2009 

� ACORD GOV/137/2009, d'1 de setembre, per a l'aprovació del Pla 

d'aplicació de la recaptació del gravamen finalista previst a la Llei 4/1997, de 20 

de maig, de protecció civil de Catalunya per a l'any 2008. DOGC núm. 5459 - 

07/09/2009 

� EDICTE de 31 d'agost de 2009, pel qual se sotmet a informació pública 

l'Avantprojecte del Pla territorial parcial de les comarques gironines. DOGC 

núm. 5457 - 03/09/2009 
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt  

� Resolución de 17 de septiembre de 2009, del Congreso de los Diputados, 

por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 

Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban medidas 

urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras 

catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas. BOE 

23/09/2009 

� Resolución de 17 de septiembre de 2009, del Congreso de los Diputados, 

por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 

Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa 

temporal de protección por desempleo e inserción. BOE 23/09/2009 

� Resolución de 17 de septiembre de 2009, del Congreso de los Diputados, 

por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 

Decreto-ley 11/2009, de 13 de agosto, por el que se regula, para las 

concesiones de ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión digital 

terrestre de pago mediante acceso condicional. BOE 23/09/2009 

� Corrección de errores del Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, 

por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e 

inserción. BOE 15/09/2009 

� Corrección de errores del Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, 

por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por 

los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias 

Comunidades Autónomas. BOE 10/09/2009 

� Real Decreto 1428/2009, de 11 de septiembre, por el que se modifica el Plan 

Básico de Emergencia Nuclear, aprobado por Real Decreto 1546/2004, de 25 

de junio. BOE  12/09/2009 
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� Real Decreto 1384/2009, de 28 de agosto, por el que se modifica el Estatuto 

del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, 

aprobado por el Real Decreto 868/2005, de 15 de julio. BOE  12/09/2009 

� Real Decreto 1385/2009, de 28 de agosto, por el que se modifica el Real 

Decreto 1521/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba la reglamentación 

técnico-sanitaria de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura 

con destino al consumo humano. BOE  12/09/2009 

� Real Decreto 1372/2009, de 28 de agosto, por el que se modifica el Real 

Decreto 437/1983, de 9 de febrero, sobre Constitución y Funcionamiento del 

Consejo Fiscal. BOE 16/09/2009 

� Real Decreto 1378/2009, de 28 de agosto, por el que se establece un 

certificado de profesionalidad de la familia profesional Servicios socioculturales 

y a la comunidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 

profesionalidad. BOE 16/09/2009 

� Corrección de errores del Real Decreto 2130/2008, de 26 de diciembre, 

por el que se regula el procedimiento para aplicar las deducciones 

correspondientes a la dispensación de medicamentos de uso humano con cargo 

a las mutualidades de funcionarios. BOE 17/09/2009 

� Real Decreto 1210/2009, de 17 de julio, por el que se establecen cinco 

certificados de profesionalidad de la familia profesional Administración y gestión 

que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 

BOE 23/09/2009 

� Real Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, sobre organización y 

funcionamiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. BOE 

29/09/2009 

� Real Decreto 1429/2009, de 11 de septiembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición 

de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación 
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a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la Administración 

General del Estado. BOE 29/09/2009 

� Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla 

reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia 

de Seguridad Social, en relación con la prestación de incapacidad temporal. BOE 

29/09/2009 

� Corrección de errores del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 

que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Públic. BOE 03/10/2009. 

� Corrección de errores y erratas de la 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 Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE 23/09/2009 


