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NORMATIVA CATALANANORMATIVA CATALANA  

1.1.   DECRET 176/2009DECRET 176/2009 ,  ,  de 10 de novembre, pel qual de 10 de novembre, pel qual 

s'aprova el Reglament de s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 la Llei 16/2002, de 28 

de juny, de protecció contra la contaminació de juny, de protecció contra la contaminació 

acústica, i se n'adapten els annexos. acústica, i se n'adapten els annexos. DOGC núm. DOGC núm. 

5506 5506 --  16/11/2009 16/11/2009   

L'objecte del present Reglament és establir les regles necessàries per completar el 

desenvolupament i l'execució de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica.  

Aquest Decret s’aprova d’acord amb el regulat Llei 16/2002, de 28 de juny, de 

protecció contra la contaminació acústica, i el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel 

qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica, en el marc 

de la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny, sobre 

avaluació i gestió del soroll ambiental. 

Aquest Decret té com a principal finalitat el desenvolupament de la Llei 16/2002, de 28 

de juny, i l'adaptació dels seus annexos, i alhora assolir l'adequació a aquells preceptes 

de caràcter bàsic de la normativa estatal que incideixen directament en la normativa 

catalana i evitar una indesitjada situació d'incertesa jurídica, sens perjudici del 

desenvolupament que les bases estatals requereixin en altres sectors de l'ordenament 

jurídic català. S'ha optat per reservar a les seves respectives normatives sectorials el 

desenvolupament d'aquells aspectes de la legislació bàsica amb incidència en el 

planejament territorial i urbanístic, per tal de garantir una regulació coherent, 

sistemàtica i completa en cada sector de l'ordenament jurídic català, i per simplicitat i 

seguretat jurídica tant per als operadors com per als ciutadans en general. 

Aquesta adequació a la normativa bàsica comporta que la zonificació acústica, 

establerta en els mapes de capacitat acústica, hagi de tenir en compte els objectius de 

qualitat acústica i els diferents usos del sòl. 
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El Decret s'estructura en dos articles: el primer aprova el Reglament de la Llei 

16/2002, de 28 de juny, que s'inclou a continuació de les disposicions finals, i el segon 

procedeix a l'adaptació dels annexos de la Llei esmentada, que s'inclouen, numerats, a 

continuació dels annexos del Reglament, titulats amb lletres per tal de distingir-los 

adequadament dels annexos de la Llei. 

Quant al Reglament, el seu capítol preliminar, titulat “Objecte i principis 

generals”, estableix l'objecte i se centra en el desenvolupament dels principis 

generals que regeixen l'actuació pública en aquesta matèria, com són el de prevenció, 

correcció i protecció, el de gestió, el de conscienciació i el de publicitat. 

El capítol I titulat “Disposicions generals” conté l'àmbit d'aplicació i les 

definicions de determinats conceptes que apareixen al llarg del text, per aconseguir un 

grau de precisió i seguretat jurídica que garanteixi l'aplicació correcta d'aquesta norma. 

Amb la introducció per la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del criteri de l'ús del sòl 

en la delimitació de les zones acústiques, i la seva vinculació amb l'urbanisme, s'han 

introduït els conceptes d'àrea urbanitzada i nou desenvolupament urbanístic, d'acord 

amb el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

d'urbanisme. 

El capítol II, titulat “Competències sobre la contaminació acústica”, 

conté les funcions pròpies de l'Administració acústica. 

El capítol III, titulat “Zonificació acústica del territori”, fixa els criteris 

per establir-la i el règim jurídic de les zones de soroll, de les zones d'especial protecció 

de la qualitat acústica i de les zones acústiques de règim especial. 

El capítol IV, titulat “Gestió ambiental del soroll”, regula dos instruments 

la finalitat dels quals és la millora progressiva de la qualitat acústica del territori. D'una 

banda, els mapes i, de l'altra, els plans. 

Es preveuen dos tipus de mapes, els de capacitat acústica i els estratègics de soroll, i 

dos tipus de plans, els d'acció en matèria de contaminació acústica i els específics de 

mesures per minimitzar l'impacte acústic. Els mapes de capacitat acústica estableixen 

els objectius de qualitat acústica i els mapes estratègics de soroll realitzen una 
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avaluació global d'una zona determinada i serveixen de base per adoptar aquelles 

mesures de prevenció i/o correcció de la qualitat acústica a través dels plans d'acció en 

matèria de contaminació acústica, per tal de prevenir i/o reduir el soroll ambiental 

sempre que sigui necessari i mantenir la qualitat acústica quan aquesta sigui 

satisfactòria. Els plans específics de mesures per minimitzar l'impacte acústic 

determinen les accions prioritàries a realitzar. En els articles 34, 35 i 36 i en l'annex C 

es regula el contingut dels plans. 

El capítol V, titulat “Nivells d'avaluació”, parteix de la diferenciació entre 

emissió i immissió a l'ambient exterior o interior i del tipus d'emissor acústic. Es 

regulen detalladament els objectius de qualitat acústica, els nivells d'emissió i 

d'immissió, i els valors límit de vibració aplicables als emissors acústics, mentre que els 

annexos corresponents fixen els valors límit i els objectius de qualitat, així com la seva 

determinació i avaluació. Es preveu l'emissió dels vehicles de motor i dels ciclomotors, 

dels vehicles de motor destinats a serveis d'urgència i de la maquinària d'ús a l'aire 

lliure. Pel que fa a la immissió, es regulen els valors límit de les infraestructures de 

transport viari, ferroviari, marítim i aeri, i de les activitats. 

A l'hora d'establir els objectius de qualitat acústica es diferencia entre la prevenció i la 

correcció. Aquesta distinció es trasllada a l'àmbit de les polítiques que s'han d'aplicar, 

diferenciant si es tracta dels nous desenvolupaments urbanístics on ha de prevaler la 

prevenció o la situació de les àrees urbanitzades existents on l'impacte acústic s'ha de 

corregir. 

El capítol VI, titulat “Intervenció administrativa”, està dedicat a l'acció 

preventiva de la contaminació acústica, concretament aquella acció destinada a cobrir 

els objectius de qualitat acústica. Així, cal destacar la integració de l'acció preventiva 

sobre els nous emissors acústics que s'integra en els procediments administratius ja 

existents, com l'avaluació d'impacte ambiental, l'atorgament de l'autorització o llicència 

ambiental o la concessió de llicències municipals. Dins d'aquests procediments es 

preveu la realització d'un estudi d'impacte acústic com un document més a presentar 

davant de l'Administració, amb un contingut mínim que es regula en els annexos 10 i 

11. 
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Es crea l'Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Acústica sota la dependència de 

l'òrgan competent en matèria de qualitat ambiental, que serà l'encarregada de vetllar 

per la protecció contra la contaminació acústica, així com de dur a terme la 

coordinació entre les diferents administracions intervinents. 

Finalment, en el capítol VII, titulat “Acreditació d'entitats de prevenció 

de la contaminació acústica”, es designa l'òrgan competent en matèria de 

qualitat ambiental com a òrgan autonòmic competent en matèria d'acreditació 

d'entitats col·laboradores. Es crea el Comitè d'acreditació, com a òrgan col·legiat 

encarregat de garantir la imparcialitat i la representació de totes les parts implicades en 

els processos d'acreditació, i la Comissió Tècnica, que s'adscriu a l'òrgan competent en 

qualitat ambiental, amb la finalitat d'assessorar-la tècnicament sobre l'acreditació i el 

funcionament de les entitats col·laboradores. L'annex E estableix quins són els requisits 

que han de complir les entitats per ser acreditades, d'acord amb el procediment que 

estableix el Decret 397/2006, de 17 d'octubre, d'aplicació del règim de comerç de 

drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i de regulació del sistema 

d'acreditació de verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle. 

Atesa la transcendència dels béns jurídics tutelats pel Reglament, la necessitat de 

clarificar el marc jurídic normatiu vigent a Catalunya en matèria de contaminació 

acústica d'acord amb el principi de seguretat jurídica, es preveu la seva entrada en 

vigor immediata. 

Pel que fa als ens locals la disposició transitòria primera del Decret estableix que 

els ajuntaments que, a l'entrada en vigor del Reglament, disposin d'ordenances 

municipals de protecció contra la contaminació acústica, les han d'adaptar a les normes 

que estableix el Reglament en el termini de dos anys a partir de la seva entrada en 

vigor. Així mateix, mentre no es produeixi l'adaptació de les ordenances prevista en 

l'apartat primer, són d'aplicació directa les exigències i els paràmetres establerts en el 

Reglament, sempre que aquests siguin superiors als continguts a les ordenances. 
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NORMATIVA ESTATALNORMATIVA ESTATAL  

2.2.   Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el 

lliure accés a les activitats de serveislliure accés a les activitats de serveis   i el seu i el seu 

exercici.exercici.   BOE 24/11/2009BOE 24/11/2009   

Aquesta Llei té per objecte establir les disposicions generals necessàries per facilitar la 

llibertat d’establiment dels prestadors i la lliure prestació de serveis, simplificant els 

procediments i fomentant, alhora, un nivell elevat de qualitat en els serveis, així com 

evitar la introducció de restriccions al funcionament dels mercats de serveis que, 

d’acord amb el que estableix aquesta Llei, no resultin justificades o proporcionades. 

La nova llei transposa parcialment a l’ordenament espanyol la Directiva 2006/123/CE 

del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis 

en el mercat interior, d’ara endavant la Directiva, aprovada en el marc de l’estratègia 

de Lisboa. L’esmentada Directiva respon a la necessitat d’establir una sèrie de principis 

d’aplicació general per a la normativa reguladora de l’accés a les activitats de serveis i 

el seu exercici dins de la Unió Europea. 

És important destacar que per a la millora del marc regulador del sector serveis no n’hi 

ha prou amb l’establiment, mitjançant aquesta Llei, de les disposicions i els principis 

generals que han de regir la regulació actual i futura de les activitats de serveis. Per 

contra, serà necessari portar a terme un exercici d’avaluació de la normativa 

reguladora de l’accés a les activitats de serveis i el seu exercici conforme als principis i 

criteris que estableix aquesta Llei i, si s’escau, modificar o derogar aquesta normativa. 

La Llei consta d’un total de 32 articles, agrupats en sis capítols, sis disposicions 

addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i sis disposicions 

finals. El capítol I «Disposicions generals»– concreta l’objecte de la Llei i 

l’àmbit d’aplicació, i defineix alguns conceptes que són importants per comprendre-la. 

La Llei s’aplica als serveis que són oferts o prestats en territori espanyol per 

prestadors establerts a Espanya o en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea. 
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D’aquesta forma, aquesta Llei no s’aplica a normes que hagin de ser respectades per la 

societat en conjunt, ja siguin prestadors o particulars, com per exemple la normativa 

en matèria de dret penal o les normes de comportament en la circulació. És a dir, la 

Llei no interfereix en els requisits o en la normativa que han de ser respectats pels 

prestadors en l’exercici de la seva activitat econòmica de la mateixa manera que pels 

particulars en la seva capacitat privada. 

L’article 2 de la Llei precisa el seu àmbit d’aplicació, però cal assenyalar que la Directiva 

tampoc no s’aplica a les activitats que suposin l’exercici de l’autoritat pública. En el 

nostre ordenament jurídic això implica que els actes duts a terme per fedataris públics, 

així com pels registradors de la propietat i mercantils, queden fora del seu àmbit 

d’aplicació. La Llei tampoc no s’aplica a l’àmbit tributari. D’altra banda, convé 

assenyalar que aquesta Llei no s’aplica als aspectes concrets relacionats amb l’accés 

d’una activitat de serveis o el seu exercici regits per altres instruments comunitaris. 

Els dos capítols següents inclouen la regulació de la prestació de serveis en les dues 

modalitats: amb establiment i sense establiment. 

Així, les disposicions del capítol II –«Llibertat d’establiment dels 

prestadors de serveis»– són aplicables a tots els casos en què un prestador es 

vulgui establir a Espanya. En primer lloc, el capítol consagra el principi de 

llibertat d’establiment segons el qual els prestadors de serveis espanyols o de 

qualsevol altre Estat membre o els legalment residents a Espanya es poden establir 

lliurement en territori espanyol per exercir una activitat de serveis d’acord amb el que 

estableix aquesta Llei. Una vegada establerts, els prestadors de serveis poden exercir la 

seva activitat en tot el territori nacional, sense perjudici que per obrir un establiment 

físic en una altra part del territori es pugui requerir una autorització. 

Els règims d’autorització són un dels tràmits més comunament aplicats als prestadors 

de serveis i constitueixen una restricció a la llibertat d’establiment. La Llei 

estableix un principi general segons el qual l’accés a una activitat de 

serveis i el seu exercici no estan subjectes a un règim d’autorització. 

Únicament es poden mantenir règims d’autorització prèvia quan no siguin 

discriminatoris, estiguin justificats per una raó imperiosa d’interès general i siguin 
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proporcionats. En particular, es considera que no està justificada una autorització quan 

sigui suficient una comunicació o una declaració responsable del prestador, per 

facilitar, si és necessari, el control de l’activitat. 

Els procediments i tràmits per obtenir les autoritzacions han de ser clars i s’han de 

donar a conèixer amb antelació. S’aplica el silenci administratiu positiu a 

aquests procediments excepte en els casos en què estigui degudament justificat per 

una raó imperiosa d’interès general. 

A continuació la Llei es refereix a les limitacions temporals i territorials de les 

comunicacions, declaracions responsables o autoritzacions. En general, es concedeixen 

per temps indefinit i tenen efecte en tot el territori espanyol, cosa que no afecta la 

possibilitat de les autoritats competents de revocar les autoritzacions o de suspendre 

l’activitat quan deixin de complir-se les condicions que van donar lloc a l’obtenció de 

l’autorització. Amb això es promou un efecte positiu per a l’activitat econòmica, ja que 

les limitacions a l’eficàcia territorial de les comunicacions, declaracions responsables i 

autoritzacions suposen una càrrega addicional per als prestadors que limita la seva 

mobilitat geogràfica i el seu creixement. Només es pot limitar el nombre 

d’autoritzacions quan estigui justificat per l’escassetat de recursos 

naturals o físics o per limitacions de les capacitats tècniques a 

utilitzar en l’exercici de l’activitat. En aquests casos és necessari seguir un 

procediment concurrencial que garanteixi la imparcialitat i la transparència. 

A més de les condicions anteriors, la Llei també imposa obligacions específiques quant 

als principis que han de complir els requisits que regulin l’accés a les activitats de 

serveis i el seu exercici per garantir que aquests siguin menys costosos i més 

predictibles per als prestadors de serveis, i disposa que les administracions públiques 

no poden exigir requisits, controls o garanties amb una finalitat equivalent a la d’aquells 

als quals ja estigui sotmès el prestador en un altre Estat membre. 

Tot això es complementa amb l’enumeració d’una sèrie de requisits prohibits, al 

compliment dels quals, per tant, no es pot supeditar en cap cas l’accés a una activitat 

de serveis o el seu exercici. Es tracta de requisits discriminatoris o excessivament 

restrictius que s’han d’eliminar i no ser reintroduïts en el futur. 
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Finalment, el capítol II recull determinats requisits que constitueixen obstacles greus a 

la llibertat d’establiment, per la qual cosa han de ser d’aplicació excepcional i subjectes 

a una avaluació prèvia que demostri la seva justificació per al supòsit concret de què es 

tracti. L’exigència d’aquests requisits només es pot justificar quan no siguin 

discriminatoris, estiguin justificats per una raó imperiosa d’interès general i siguin 

proporcionats. 

El capítol III –«Lliure prestació de serveis per a prestadors d’un altre 

Estat membre»–suprimeix els obstacles que s’oposen a la lliure circulació dels 

serveis per part dels prestadors sense establiment en territori espanyol. 

En primer lloc, el capítol estableix el principi de lliure prestació de serveis 

en territori espanyol per als prestadors establerts en qualsevol altre 

Estat membre. També s’enumeren determinats requisits la imposició dels quals es 

prohibeix expressament pels seus efectes marcadament restrictius sobre la lliure 

prestació de serveis. Com a excepció, s’estableix que es pugui supeditar l’accés 

d’aquests prestadors a una activitat de serveis o el seu exercici temporal en territori 

espanyol al compliment de requisits quan aquests no siguin discriminatoris per raó de 

la nacionalitat o domicili social, estiguin justificats per raons d’ordre públic, de 

seguretat pública, de salut pública o de protecció del medi ambient i siguin 

proporcionats. 

Es pot assenyalar que això no és aplicable a activitats concretes en determinats sectors 

regulats (postal, energètic o d’aigües, entre d’altres) en què existeixen obligacions de 

servei públic; ni a les matèries regulades en directives comunitàries que contenen 

normes més específiques sobre la prestació transfronterera de serveis. Així mateix, 

convé destacar que també se n’exceptuen les matèries que inclou la Directiva 

96/71/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 1996, sobre el 

desplaçament de treballadors efectuat en el marc d’una prestació de serveis,. 

El principi de lliure prestació de serveis no és obstacle perquè la prestació realitzada en 

territori espanyol s’ajusti al que disposa la normativa espanyola sobre protecció de 

dades, sobre el desplaçament de nacionals de tercers països, sobre l’exigència 

d’intervenció d’un notari, o sobre els drets de propietat intel·lectual, com a tals, 
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inclosos els d’autor i afins.  

El capítol IV –«Simplificació administrativa»– inclou diversos preceptes 

adreçats a la simplificació dels procediments. 

En concret, les administracions públiques han d’eliminar els 

procediments i tràmits que no siguin necessaris o substituir-los per 

alternatives que siguin menys costoses per als prestadors. De la mateixa 

manera, han d’acceptar els documents emesos per una autoritat competent d’un altre 

Estat membre dels quals es desprengui que un requisit exigit està complert, sense 

poder exigir la presentació de documents originals, còpies compulsades o traduccions 

jurades, excepte en els casos previstos per la normativa comunitària o justificats per 

motius d’ordre públic i seguretat. A més, tots els procediments i tràmits es podran fer 

a distància i per mitjans electrònics, fet que reduirà la càrrega que suposen els 

procediments tant per als prestadors de serveis com per a les autoritats públiques. 

Addicionalment es posa en marxa un sistema d’una finestreta única a través del qual els 

prestadors poden portar a terme en un únic punt, per via electrònica i a distància, tots 

els procediments i tràmits necessaris per a l’accés a les activitats de serveis i el seu 

exercici. 

El capítol V –«Política de qualitat dels serveis»– inclou les línies d’actuació 

entorn de les quals les administracions públiques han de fomentar un alt nivell de 

qualitat dels serveis, així com les obligacions dels prestadors, tant respecte a la 

informació que han de proveir com en matèria de reclamacions. 

El capítol VI –«Cooperació administrativa per al control efectiu dels 

prestadors»– està dirigit a facilitar una cooperació eficaç amb les autoritats dels 

estats membres. Aquesta cooperació és molt important en la mesura que el reforç de 

la confiança en el marc jurídic i en la supervisió d’altres estats membres és necessari 

per a l’eliminació de traves a la lliure prestació de serveis. 

Així, aquest capítol conté obligacions generals de cooperació, entre les quals 

destaquen: la cooperació s’ha de realitzar de manera directa entre autoritats 

competents; la configuració de l’estructura del sistema de cooperació; i la capacitat de 
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consulta de les autoritats competents d’altres estats membres als registres en què 

estan inscrits prestadors de serveis. 

El capítol es tanca amb l’obligació de les autoritats competents espanyoles, a sol·licitud 

motivada de les autoritats competents d’altres estats membres, de comunicar les 

mesures disciplinàries i sancions administratives fermes en via administrativa que hagi 

adoptat qualsevol autoritat competent espanyola, inclosos els col·legis professionals, 

respecte al prestador, i que tinguin relació directa amb la seva activitat comercial o 

professional, respectant les normes sobre protecció de dades personals. També s’han 

de comunicar les condemnes penals i declaracions de concurs culpable que s’hagin 

dictat respecte al prestador i que tinguin relació directa amb la seva activitat comercial 

o professional. 

La disposició transitòria aclareix el règim aplicable als procediments d’autorització 

iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei.  

La disposició derogatòria deixa sense vigor totes les disposicions del mateix rang o 

inferior que s’oposin a la Llei i especifica la vigència de les disposicions vigents 

incompatibles amb els capítols II i III, l’article 17.1 del capítol IV i els articles 24 i 25 del 

capítol V. 

Tal com expressa la disposició final primera, aquesta Llei té caràcter bàsic i es dicta a 

l’empara del que estableix l’article 149.1.1a, 13a i 18a de la Constitució espanyola.  

Segons s’expressa a la disposició final segona, mitjançant aquesta Llei s’incorpora 

parcialment al dret espanyol la Directiva. La disposició final tercera conté les 

habilitacions necessàries per al desplegament i l’aplicació de la Llei. D’altra banda, la 

disposició final quarta estableix que les administracions públiques competents que 

incompleixin el que disposa aquesta Llei, de manera que provoquin que el Regne 

d’Espanya sigui sancionat per les institucions europees, han d’assumir, en la part que els 

sigui imputable, les responsabilitats que s’hagin derivat d’aquest incompliment. 

Així mateix, la disposició final cinquena detalla el procediment d’adaptació de la 

normativa vigent per a l’Administració General de l’Estat i especifica la forma de 

comunicació de la resta de les administracions i autoritats públiques a fi d’informar la 
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Comissió Europea sobre les disposicions que incorporen al dret intern la Directiva 

2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 

relativa als serveis en el mercat interior.  Destaca l’obligació de les 

comunitats i ciutats autònomes i les entitats locals de comunicar a 

l’Administració General de l’Estat, abans del 26 de desembre de 2009, 

les disposicions legals i reglamentàries de la seva competència que 

hagin modificat per adaptar-ne el contingut al que estableixen la 

Directiva i la present Llei. 

Finalment, en virtut de la disposició final sisena, la Llei entra en vigor en el termini de 

trenta dies a partir de l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial d’Estat», excepte 

el que es preveu en matèria de finestreta única i cooperació administrativa, que entra 

en vigor el 27 de desembre de 2009. 
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CONVOCATÒRIES D’AJUTS ALS ENS LOCALSCONVOCATÒRIES D’AJUTS ALS ENS LOCALS  11 

Diari Oficial de la Generalitat de CatalunyaDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya  

 ORDRE GAP/477/2009, de 4 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre 

GAP/330/2009, de 23 de juny, de convocatòria de subvencions a entitats del 

tercer sector i altres fundacions i entitats sense ànim de lucre per a inversions 

en el patrimoni propi i d'aprovació de les bases reguladores. DOGC núm. 5503 - 

11/11/2009 

 ORDRE GAP/490/2009, de 13 de novembre, per la qual es modifica 

l'Ordre GAP/368/2009, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per atorgar ajuts per a obres i/o inversions, a entitats privades 

sense ànim de lucre i/o a ens locals de Catalunya, per a equipaments cívics 

destinats a fomentar i divulgar el civisme. DOGC núm. 5511 - 23/11/2009 

 ORDRE CMC/479/2009, de 2 de novembre, per la qual es modifiquen les 

bases de les subvencions en l'àmbit dels mitjans de comunicació per reduir els 

documents, el termini de justificació i les adaptacions legals. DOGC núm. 5504 - 

12/11/2009 

 ORDRE ASC/478/2009, de 3 de novembre, per la qual s'aproven les bases 

i s'obre convocatòria de beques de col·laboració per desenvolupar estudis i 

treballs relacionats amb els àmbits d'actuació del Departament d'Acció Social i 

Ciutadania (període 2010-2011). DOGC núm. 5504 - 12/11/2009  

 ORDRE ASC/514/2009, de 18 de novembre, per la qual s'aproven les 

bases per a la concessió de subvencions per finançar projectes d'innovació i 

projectes de suport tècnic a entitats de serveis socials. DOGC núm. 5519 - 

03/12/2009 

 ORDRE ECF/485/2009, de 3 de novembre, per la qual es prorroga la 

durada i el termini de presentació de sol·licituds i s'amplia el pressupost dels 

ajuts del Pla de renovació de calderes i aparells d'aire condicionat a Catalunya, 

de la convocatòria per a l'any 2009. DOGC núm. 5505 - 13/11/2009  

                                                
1 Més informació sobre les convocatòries vigents a la web de la Direcció General d'Administració Local 
del Departament de Governació i Administracions Públiques www.municat.net i la web de 
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 ORDRE PTO/513/2009, de 26 de novembre, de modificació de l'Ordre 

PTO/306/2009, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a 

l'atorgament de subvencions per al foment de la creació i entrada en 

funcionament de centrals de compres i serveis en el sector del transport de 

mercaderies per carretera de Catalunya, i d'aprovació de les bases que l'han de 

regir. DOGC núm. 5519 - 03/12/2009 

 RESOLUCIÓ MAH/3113/2009, de 2 de novembre, per la qual s'amplia el 

termini de justificació dels ajuts per a la realització d'actuacions d'ordenació 

ambiental de la il·luminació exterior durant l'any 2009, previst a la Resolució 

MAH/531/2009, de 24 de febrer. DOGC núm. 5503 - 11/11/2009 

 RESOLUCIÓ MAH/3114/2009, de 2 de novembre, per la qual s'amplia el 

termini de justificació de les subvencions per fomentar la protecció dels animals 

de companyia per a l'any 2009, previst a la Resolució MAH/1316/2009, de 4 de 

maig. DOGC núm. 5503 - 11/11/2009 

 RESOLUCIÓ MAH/3115/2009, de 2 de novembre, per la qual s'amplia el 

termini de justificació de les subvencions per a ens locals i societats mercantils 

de titularitat pública per facilitar l'aplicació de l'article 11.2 del Text refós de la 

Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 

d'abril, per a l'any 2009, previst a la Resolució MAH/900/2009, de 30 de març.. 

DOGC núm. 5503 - 11/11/2009 

 RESOLUCIÓ MAH/3225/2009, de 12 de novembre, 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. 5511 - 23/11/2009 

 RESOLUCIÓ MAH/3281/2009, de 19 de novembre, per la qual es 

modifica la dotació pressupostària de la convocatòria general de subvencions 

per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges per a l'any 2009 

(codi HA/04/09), prevista en la Resolució MAH/1786/2009, de 22 de juny. 

DOGC núm. 5515 - 27/11/2009  

                                                                                                                                          
l’Associació Catalana de Municipis: www.acm.cat   
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 RESOLUCIÓ TRE/3337/2009, de 23 d'octubre, per la qual es dóna 

publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització de les 

accions que preveuen els programes per al foment de la igualtat d'oportunitats 

home-dona en el mercat de treball, per a l'any 2007. DOGC núm. 5518 - 

02/12/2009 

 RESOLUCIÓ TRE/3338/2009, de 5 de novembre, per la qual es dóna 

publicitat a la concessió d'ajuts per a la realització d'accions per a l'ocupació 

amb entitats sense ànim de lucre i amb les organitzacions sindicals i 

empresarials durant l'any 2008 DOGC núm. 5518 - 02/12/2009 

 RESOLUCIÓ ASC/3351/2009, de 19 de novembre, per la qual s'obre 

convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament de projectes 

d'innovació i de projectes de suport tècnic a entitats de serveis socials en 

l'exercici 2009. DOGC núm. 5519 - 03/12/2009 
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ALTRES ALTRES NORMES i DISPOSICIONSNORMES i DISPOSICIONS  

Diari Oficial de la Generalitat de CatalunyaDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya  

 LLEI 19/2009, del 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones 

acompanyades de gossos d'assistència. DOGC núm. 5519 - 03/12/2009 

 DECRET 173/2009, de 10 de novembre, de modificació del Decret 

212/2002, d'1 d'agost, pel qual es regulen la composició i el funcionament de la 

Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya i es 

determinen els òrgans competents respecte del règim sancionador en matèria 

esportiva. DOGC núm. 5504 - 12/11/2009 

 DECRET 174/2009, de 10 de novembre, pel qual s'acorda l'inici de la 

revisió del Pla territorial general. DOGC núm. 5504 - 12/11/2009 

 corresponent al 2005 (tram. 256-00051/08). DOGC núm. 5502 - 10/11/2009 

 DECRET 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de 

l'Institut d'Estadística de Catalunya. DOGC núm. 5509 - 19/11/2009 

 DECRET 179/2009, de 17 de novembre, de concessió dels guardons del 

Turisme de Catalunya. DOGC núm. 5509 - 19/11/2009 

 ACORD GOV/181/2009, de 3 de novembre, pel qual s'aprova el calendari 

de desplegament de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació. DOGC núm. 

5506 - 16/11/2009 

 ACORD GOV/185/2009, de 17 de novembre, pel qual es creen diverses 

escoles. DOGC núm. 5513 - 25/11/2009 

 ACORD GOV/194/2009, de 24 de novembre, pel qual s'aprova el 

Programa d'activitats per a la seguretat viària a Catalunya durant l'any 2009. 

DOGC núm. 5520 - 04/12/2009 

 ACORD GOV/190/2009, de 24 de novembre, d'aprovació de la revisió del 

Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015. DOGC núm. 5520 - 04/12/2009 

 RESOLUCIÓ GAP/3069/2009, de 14 de setembre, per la qual es dóna 

publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Vilademuls i de 

Bàscara. DOGC núm. 5501 - 09/11/2009 
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 RESOLUCIÓ GAP/3070/2009, de 23 d'octubre, per la qual es dóna 

publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Sant Gregori i Sant 

Martí de Llémena. DOGC núm. 5501 - 09/11/2009 

 RESOLUCIÓ 548/VIII, de 22 d'octubre de 2009, per la qual s'aprova 

l'Informe de fiscalització 3/2009, referent a l'impost de successions i donacions, 

corresponent al 2007 (tram. 256-00049/08). DOGC núm. 5502 - 10/11/2009 

 RESOLUCIÓ 549/VIII, de 22 d'octubre de 2009, per la qual s'aprova 

l'Informe de fiscalització 6/2009, referent a l'Autoritat del Transport 

Metropolità, ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es 

refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats 

de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. DOGC núm. 

5511 - 23/11/2009 

 ORDRE SLT/492/2009, de 29 d'octubre, per la qual es crea la Comissió 

Mixta Departament de Salut i Entitats Municipalistes. DOGC núm. 5511 - 

23/11/2009 

 ORDRE TRE/511/2009, de 10 de novembre, per la qual s'estableix el 

calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 

2010. DOGC núm. 5515 - 27/11/2009 

 ORDRE ASC/512/2009, de 18 de novembre, de la targeta acreditativa de la 

discapacitat. DOGC núm. 5519 - 03/12/2009 



DRET LOCAL  Número 26 
actualitat jurídica local  desembre 2009 

- 20 - 

Butlletí Oficial de l’EstatButlletí Oficial de l’Estat  

 Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa 

temporal de protección por desempleo e inserción. BOE 12/11/2009 

 Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de 

mercancías. BOE 12/11/2009 

 Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago. BOE  14/11/2009 

 Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado 

de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia 

sancionadora. BOE 24/11/2009 

 Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización 

procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios. BOE 

24/11/2009 

 Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de creación del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática. BOE 05/12/2009 

 Ley 21/2009, de 4 de diciembre, de creación del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática. BOE 05/12/2009 

 Real Decreto-ley 14/2009, de 4 de diciembre, por el que se adoptan 

medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en 

determinadas cuencas hidrográficas. BOE 05/12/2009 

 Resolución de 19 de noviembre de 2009, del Congreso de los 

Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 

del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo 

Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.  BOE 25/11/2009 

 Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 

49 en su apartado 2. BOE 25/11/2009 

 Real Decreto 1637/2009, de 30 de octubre, por el que se modifica el 

Estatuto del Centro Nacional de Información Geográfica, aprobado por Real 

Decreto 663/2007, de 25 de mayo.  BOE 10/11/2009 
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 Real Decreto 1819/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización de 

los inversores. BOE 28/11/2009 

 Real Decreto 1824/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1040/2009, de 29 de junio, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Política Territorial 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 28/11/2009 

 Real Decreto 1825/2009, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el 

Estatuto de la Organización Nacional de Trasplantes. BOE 28/11/2009 

 Real Decreto 1639/2009, de 30 de octubre, por el que se modifican los 

Estatutos Generales del Consejo General y de los Colegios Oficiales de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos, aprobados por Real Decreto 1471/1977, 

de 13 de mayo. BOE 28/11/2009 

 Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos. BOE 18/11/2009 

 3Real Decreto 1675/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece la 

plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para el año 2009. BOE 03/12/2009 

 Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el 

Consejo para la Defensa del Contribuyente. BOE 04/12/2009 

 Real Decreto 1677/2009, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento del Consejo de Universidades. BOE 04/12/2009 

 Real Decreto 1849/2009, de 4 de diciembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, que establece las circunstancias de 

ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de 

localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la 

suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. BOE 05/12/2009 

 Real Decreto 1854/2009, de 4 de diciembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1129/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y el Real Decreto 
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438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de 

los departamentos ministeriales. BOE 05/12/2009 

 Corrección de errores del Real Decreto 1037/2009, de 29 de junio, 

por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 

de Fomento. BOE  21/11/2009 

 Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas 

disposiciones del Protocolo nº 14 al Convenio para la protección 

de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que 

se modifica el mecanismo de control del Convenio. BOE 25/11/2009 

 Instrumento de Ratificación del Tratado por el que se 

modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo 

de la Comunidad Europea, hecho en Lisboa el 13 de diciembre de 2007. BOE 

27/11/2009  

 Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Dirección General de 

Tráfico, por la que se deja sin efecto una condición de circulación, contemplada 

en la Resolución de 2 de febrero de 2009, por la que se establecen medidas 

especiales de regulación del tráfico durante el año 2009. BOE  30/11/2009 


