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NNOORRMMAATTIIVVAA  CCAATTAALLAANNAA

1. DDEECCRREETT  LLLLEEII  11//22000099,,  ddeell  2222  ddee  ddeesseemmbbrree,,  dd''oorrddeennaacciióó

ddeellss  eeqquuiippaammeennttss  ccoommeerrcciiaallss..  DDOOGGCC  nnúúmm..  55553344  ––  2288//1122//2200009911

L'objecte d'aquest Decret llei és establir el marc jurídic al qual s'han d'adequar els

establiments comercials dels municipis de Catalunya. Així la norma té per finalitat

regular l'ordenació dels equipaments comercials a Catalunya i simplificar-ne els

procediments d'acord amb la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del

Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, amb la

normativa d'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, d'eliminació de tràmits

i simplificació administrativa, i d'impuls i desenvolupament dels mitjans electrònics a

l'Administració de la Generalitat.

El Decret Llei d'acord amb el previst a l'article 121.1 de l'Estatut d'autonomia que

atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de comerç

que, en tot cas, inclou la determinació de les condicions administratives per a l'exercici

de l'activitat comercial i, entre d'altres qüestions, la classificació i la planificació

territorial dels equipaments comercials, la regulació dels requisits i del règim

d'instal·lació, ampliació i canvi d'activitat dels establiments i l'adopció de mesures de

policia administrativa en relació amb la disciplina del mercat.

Entre les novetats del Decret Llei destaca el fet que s’hi introdueix una distinció entre

els establiments comercials en funció de la seva localització en el territori, en

concordança amb la planificació territorial i urbanística, tenint en compte,

especialment, la seva incidència sobre la mobilitat, el medi ambient i el patrimoni

historicoartístic.

Aquesta distinció es materialitza , tant pel que fa a la previsió de localització com pel

que fa a l'aprofundiment de la intervenció administrativa. Pel que fa a la localització, es

garanteix una resposta adequada als impactes mediambientals –com el tractament de

                                                
1 CORRECCIÓ D'ERRADA al Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments
comercials (DOGC núm. 5534, pàg. 96594, de 28.12.2009). DOGC núm. 5535 - 29/12/2009
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residus- i sobre la mobilitat generada –com la disposició de transport urbà col·lectiu-

que puguin generar les noves implantacions comercials. En aquesta línia:

- Els municipis: de menys de 5.000 habitants poden acollir establiments comercials de

fins a 800 metres quadrats de superfície de venda;

- Els municipis d'entre 5.000 i 50.000 habitants o assimilats i les capitals de comarca,

poden acollir establiments comercials fins a 2.500 metres quadrats de superfície de

venda,

- Els municipis de més de 50.000 habitants, o assimilats, i les capitals de comarca, els

que poden acollir els establiments d'una superfície de venda igual o superior a

2.500 metres quadrats.

Pel que fa a l'aprofundiment de la intervenció administrativa, a partir dels 1.300

metres quadrats de superfície de venda es requereix una comunicació

adreçada al departament competent en matèria de comerç de la Generalitat, que serà

l'organisme encarregat de vetllar pel control i la verificació de les dades mitjançant el

mecanisme de la declaració responsable.

A més, d'acord amb els estudis previs realitzats, els establiments comercials que

superen els 2.500 metres quadrats de superfície de venda estan sotmesos a

una llicència comercial per a l'atorgament de la qual es valoren, entre d'altres,

qüestions específiques relacionades amb l'impacte que generen en el medi ambient, en

la mobilitat i en el paisatge.

La norma ha adoptat la forma de Decret llei atesa l'extraordinària i urgent necessitat

de disposar de manera immediata d'un marc normatiu regulador dels equipaments

comercials adaptat als principis i prescripcions que estableix la Directiva 2006/123/CE

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

en el mercat interior (DSMI). Doncs segons determina l'article 44.1 de la DSMI, els

estats membres disposen fins al 28 de desembre de 2009 per incorporar al seu dret

intern mitjançant les modificacions i incorporacions legals, reglamentàries i

administratives oportunes per tal de donar compliment al que estableix aquesta norma

comunitària, segons l'obligació que dimana de l'article 249 del Tractat constitutiu de la

Unió.
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Aquest Decret llei s'estructura en sis títols (inclòs el títol preliminar), trenta-sis

articles, onze disposicions addicionals, nou disposicions transitòries, tres disposicions

derogatòries i quatre disposicions finals.

El títol preliminar està dedicat a l'objecte i finalitat, àmbit d'aplicació, i principis rectors

d'aquest Decret llei en el qual figura també una relació de definicions de determinats

termes i conceptes als efectes del que s'estableix a l'articulat. En aquest apartat

s'especifiquen els elements que determinen l'abast del Decret llei, els principis en què

es fonamenta i els objectius que es persegueixen d'acord amb el marc jurídic establert,

tant en l'àmbit autonòmic i estatal com comunitari.

El títol I fa referència a diverses fórmules de classificació dels establiments comercials

com a eina per a facilitar la interpretació i l'aplicació del Decret llei. Així, a l'article 6 es

defineix detalladament la classificació per categoria d'establiment atès que es

determinen uns paràmetres imprescindibles per articular i aplicar els mecanismes

reguladors que preveu el Decret llei.

El títol II està dedicat a la planificació i l'ordenació de l'ús comercial. Consta de quatre

articles on es defineix el concepte de trama urbana consolidada (TUC), s'estableixen

els criteris i procediments per a la seva delimitació. Així mateix, es relacionen les

categories d'establiments amb els diferents àmbits on aquestes són admeses; i es regula

com s'incorporen els criteris de localització dels usos comercials, previstos en aquest

Decret llei, en els instruments de planificació urbanística.

En el títol III es detallen els règims d'intervenció administrativa en la materialització de

l'ús comercial. A més dels principis generals en què es fonamenta aquesta intervenció

administrativa, en aquest títol també s'estableix quins són els criteris de valoració que

de forma proporcionada i basats en raons imperioses d'interès general afecten el

control dels establiments comercials, localització, adequació urbanística, mobilitat

generada, incidència ambiental i impacte i integració paisatgística.. També es regulen els

procediments dels dos règims d'intervenció previstos comunicació i llicència comercial.

per a noves implantacions, ampliacions, canvis de d'activitat, remodelacions i canvis de

titularitat, així com els òrgans als quals correspon la competència per tramitar-los.
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Finalment, es detalla el règim jurídic de les corresponents resolucions i la seva vigència

i caducitat.

En el títol IV es fa referència al Pla de competitivitat del comerç urbà com a instrument

que té per objecte contribuir a la millora de l'eficiència del comerç posant a l'abast del

sector determinades eines.

El títol V determina, d'una banda, quins són els òrgans als quals correspon intervenir

tant en la supervisió del compliment dels preceptes continguts en aquest Decret llei

com en el control de les empreses pel que fa a la lliure i lleial competència en l'exercici

de l'activitat comercial que es reconeix, en exclusiva, a l'Autoritat Catalana de la

Competència, i de l'altra s'estableix el marc jurídic en què s'han de dur a terme

l'exercici de les competències del personal inspector adscrit al Departament

competent en matèria de comerç, així com la relació dels tipus infractors, els diferents

graus de qualificació de les infraccions i les mesures accessòries aplicables. També es fa

referència i s'identifiquen les administracions públiques que han d'exercir la potestat

sancionadora, així com la normativa a què s'ha d'ajustar el procediment administratiu

per sancionar els tipus infractors que preveu el present Decret llei.

Per últim, es preveu l'entrada en vigor immediata del Decret llei.
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NNOORRMMAATTIIVVAA  EESSTTAATTAALL

22..  LLlleeii  2255//22000099,,  ddee  2222  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ddee  mmooddiiffiiccaacciióó  ddee  ddiivveerrsseess

lllleeiiss  ppeerr  aa  llaa  sseevvaa  aaddaappttaacciióó  aa  llaa  LLlleeii  ssoobbrree  eell  lllliiuurree  aaccccééss  aa

lleess  aaccttiivviittaattss  ddee  sseerrvveeiiss  ii  eell  sseeuu  eexxeerrcciiccii..  BBOOEE  2233//1122//2200009922

La Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el

seu exercici, ha incorporat, parcialment, al dret 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. Ara bé, tal com indica el preàmbul de la Llei, per assolir l’objectiu de

reformar significativament el marc regulador no n’hi ha prou amb l’establiment dels

principis generals que han de regir la regulació actual i futura de les activitats de

serveis, sinó que és necessari procedir a un exercici d’avaluació de tota la normativa

reguladora de l’accés a les activitats de serveis i del seu exercici, per adequar-la als

principis que l’esmentada Llei estableix.

En aquest context, l’objectiu d’aquesta Llei és doble. En primer lloc, adapta la

normativa estatal de rang legal al que disposa la Llei 17/2009, de 23 de novembre,

sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, en virtut del mandat que

conté la seva disposició final cinquena. En segon lloc, per tal de dinamitzar el sector

serveis i d’assolir guanys de competitivitat en relació amb els nostres socis europeus,

estén els principis de bona regulació a sectors no afectats per la Directiva, i segueix un

enfocament ambiciós que ha de permetre contribuir de manera notable a la millora de

l’entorn regulador del sector serveis i a la supressió efectiva de requisits o traves no

justificats o desproporcionats.

La Llei consta de 48 articles agrupats en sis títols, set disposicions addicionals, sis

disposicions transitòries, una disposició derogatòria i cinc disposicions finals.

El títol I –«Mesures horitzontals»– concreta diverses modificacions que afecten de

manera genèrica les activitats de serveis. S’hi introdueix expressament la figura de
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comunicació i de declaració responsable i es generalitza l’ús del silenci administratiu

positiu. D’altra banda, es reforça la normativa de defensa dels consumidors i usuaris en

matèria de reclamacions i s’adapten diverses disposicions sobre aspectes bàsics de la

regulació en matèria de serveis professionals, principalment pel que fa als col·legis

professionals. Finalment, s’adopten disposicions relatives a les empreses i a la

cooperació administrativa en l’àmbit laboral i de Seguretat Social. En aquest sentit es

modifiquen les següents normes:

• Article 1. Modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del

règim local.

• Article 2. Modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les

administracions públiques i del procediment administratiu comú.

• Article 3. Modificació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels

ciutadans als serveis públics.

• Article 4. Modificació del text refós de la Llei general per a la defensa dels

consumidors i usuaris, i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu

1/2007, de 16 de novembre.

• Article 5. Modificació de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals.

• Article 6. Modificació de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

• Article 7. Modificació del Reial decret llei 1/1986, de 14 de març, de mesures urgents

administratives, financeres, fiscals i laborals.

• Article 8. Modificació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos

laborals.

• Article 9. Modificació de la Llei 42/1997, de 14 de novembre, ordenadora de la

Inspecció de Treball i Seguretat Social.

• Article 10.Modificació de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals,

administratives i de l’ordre social.

El títol II –«Serveis industrials i de la construcció»– adequa la legislació relativa a la

seguretat i qualitat industrial referent als serveis a l’àrea de la instal·lació i manteniment

                                                                                                                                              
2
 Entre les adaptacions de la normativa estatal a la Directiva de Serveis destaca també l’operada pel Real

Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de servicios de las corporaciones

locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955. BOE 29/12/2009
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d’equips, afavoreix la reducció de càrregues administratives i de traves

desproporcionades en l’exercici de l’activitat de les petites i mitjanes empreses i

impulsa la simplificació de tràmits. Es modifiquen les següents normes:

• Article 11.Modificació de la Llei 3/1985, de 18 de març, de metrologia.

• Article 12. Modificació de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents.

• Article 13. Modificació de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria.

• Article 14. Modificació de la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada.

• Article 15. Modificació de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de

l’edificació.

• Article 16. Modificació de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la

subcontractació en el sector de la construcció.

El títol III –«Serveis energètics»– elimina els règims d’autorització per a l’exercici de les

activitats de comercialització en l’àmbit de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del

sector elèctric, i de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs. També

elimina l’obligació d’inscripció en el Registre per als comercialitzadors i consumidors

directes en el mercat d’electricitat i gas natural. Finalment, s’eliminen els requisits

prohibits per la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats

de serveis i el seu exercici, de totes les lleis del sector energètic. Pel que fa a aquest

títol es modifiquen les següents normes:

• Article 17. Modificació de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines.

• Article 18. Modificació de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.

• Article 19. Modificació de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

El títol IV –«Serveis de transport i comunicacions»– elimina la intervenció

administrativa en matèria de preus en el sector dels transports, suprimeix

l’autorització administrativa específica per a la instal·lació d’estacions de transport i de

centres d’informació i distribució de càrregues, així com per a l’accés i l’exercici de les

activitats d’arrendament de vehicles, que es declara lliure. Es modifiquen les següents

lleis:

• Article 20. Modificació de la Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre navegació aèria.
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• Article 21. Modificació de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports

terrestres.

• Article 22. Modificació del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles

de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.

• Article 23. Modificació de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l’Estat i

de la marina mercant.

• Article 24. Modificació de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari.

• Article 25. Modificació de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i

de prestació de serveis dels ports d’interès general.

• Article 26. Modificació de la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal i

de liberalització dels serveis postals.

• Article 27. Modificació de la Llei 32/2003, general de telecomunicacions.

El títol V –«Serveis mediambientals i d’agricultura»– concreta l’eliminació de vuit

règims d’autorització, cinc dels quals se substitueixen per una declaració responsable,

un per comunicació i dos se suprimeixen sense substituir-los per cap altre instrument.

A més, s’eliminen requisits prohibits de caràcter discriminatori, i també limitacions

territorials i s’inclou el principi de concurrència en la concessió d’autoritzacions quan

es fa ús del domini públic. Es modifiquen aquestes normes:

• Article 28. Modificació de la Llei de 20 de febrer de 1942, per la qual es regula el

foment i la conservació de la pesca fluvial.

• Article 29. Modificació de la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça.

• Article 30. Modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.

• Article 31. Modificació de la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries.

• Article 32. Modificació de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus.

• Article 33. Modificació del text refós de la Llei d’aigües aprovat pel Reial decret

legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

• Article 34. Modificació de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

• Article 35. Modificació de la Llei 5/2007, de 3 d’abril, de la xarxa de parcs nacionals.

• Article 36. Modificació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i

de la biodiversitat.
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• Article 37. Modificació de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de

l’Estat.

• Article 38. Modificació de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.

• Article 39. Modificació de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver

de recursos filogenètics.

El títol VI –«Altres mesures»– especifica les modificacions en diversos sectors dels

serveis relacionats amb la meritació de les taxes de les combinacions aleatòries amb

fins publicitaris o promocionals, la distribució i importació de labors del tabac, les

instal·lacions de subministrament de productes petrolífers a vehicles en establiments

comercials, les entitats de gestió de la propietat intel·lectual i els serveis sanitaris. En

aquest darrer capítol també modifiquen les següents lleis:

• Article 40. Modificació del text refós de taxes fiscals aprovat pel Decret 3059/1966,

d’1 de desembre.

• Article 41. Modificació de la Llei 14/1986,de 25 d’abril, general de sanitat.

• Article 42. Modificació del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, en què es

regularitza, s’aclareix i s’harmonitzen les disposicions legals vigents sobre la matèria,

aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

• Article 43. Modificació de la Llei 13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mercat de

tabacs i normativa tributària.

• Article 44. Modificació del Reial decret llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures urgents

d’intensificació de la competència en mercats de béns i serveis.

• Article 45. Modificació de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les

professions sanitàries.

• Article 46. Modificació de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries

contra el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la

publicitat dels productes del tabac.

• Article 47. Modificació de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional

dels medicaments i productes sanitaris.

• Article 48. Modificació de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre accés a les

professions d’advocat i procurador dels tribunals.
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Pel que fa les disposicions addicionals destaquen la disposició addicional quarta que es

refereix a la vigència del silenci administratiu desestimatori regulat en normes amb

rang de llei o derivades de la normativa comunitària preexistents. O la disposició

addicional cinquena subratlla l’obligació de portar a terme, si s’escau, l’avaluació

d’impacte ambiental amb caràcter previ a la declaració responsable quan aquesta sigui

la forma de control de l’activitat. Entre les disposicions transitòries destaquen les

disposicions transitòries tercera i quarta determinen la vigència de l’exigència del visat

col·legial i les obligacions de col·legiació, respectivament. La disposició transitòria

cinquena es refereix a la implantació de la finestreta única i del servei d’atenció als

consumidors i usuaris.

La disposició derogatòria deixa sense vigor totes les disposicions de rang legal o

reglamentari o estatuts de corporacions professionals i altres normes internes

col·legials que s’oposin a aquesta al que disposa la Llei.

Finalment, la disposició final cinquena especifica que la Llei entra en vigor el dia 27 de

desembre de 2009.
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CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIEESS  DD’’AAJJUUTTSS  AALLSS  EENNSS  LLOOCCAALLSS  33

  DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa

� ORDRE GAP/525/2009, de 27 de novembre, per la qual s'aproven les bases

reguladores dels Premis de Civisme del Departament de Governació i

Administracions Públiques, i s'obre la convocatòria per a l'any 2009. DOGC núm.

5521 - 07/12/2009

� RESOLUCIÓ GAP/3426/2009, de 23 de novembre, per la qual es publiquen

les compensacions econòmiques de 2009 concedides als ajuntaments de

Catalunya per retribuir càrrecs electes locals. DOGC núm. 5523 - 10/12/2009

� RESOLUCIÓ MAH/3400/2009, de 26 de novembre, per la qual s'aproven

les bases i es fa pública la convocatòria per a l'any 2010 d'ajuts a les entitats

públiques per a la investigació i la recuperació de sòls de la seva propietat

afectats per contaminacions. DOGC núm. 5521 - 07/12/2009

� RESOLUCIÓ MAH/3460/2009, de 30 de novembre, per la qual es modifica

la convocatòria d'ajuts per al finançament d'actuacions als espais naturals

protegits de Catalunya per a l'any 2009, aprovada per mitjà de la Resolució

MAH/87/2009, de 22 de gener (codi de la convocatòria núm. 04.10.09). DOGC

núm. 5524 - 11/12/2009

� RESOLUCIÓ MAH/3667/2009, de 10 de desembre, per la qual es

convoquen subvencions a associacions i fundacions per al finançament

d'actuacions d'educació i sensibilització ambiental en matèria de canvi climàtic

per al 2010 (codi de convocatòria 02.01.10). DOGC núm. 5533 - 24/12/2009

� ORDRE MAH/559/2009, de 22 de desembre, per la qual es regulen les

prestacions econòmiques d'especial urgència per al pagament del lloguer o de

les quotes d'amortització hipotecària en situacions especials. DOGC núm. 5536 -

30/12/2009

                                                
3  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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� CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució MAH/3380/2009, de 26 de

novembre, per la qual s'aproven les bases i es fa pública la convocatòria per a

l'any 2010 d'ajuts adreçats als ens locals per a projectes de prevenció de residus

municipals (DOGC núm. 5520, pàg. 91519, de 4.12.2009). DOGC núm. 5530 -

21/12/2009

� CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució MAH/3534/2009, de 14 de

desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió dels

ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada de l'any 2010

(DOGC núm. 5528, pàg. 94699, de 17.12.2009). DOGC núm. 5533 - 24/12/2009

� ORDRE TRE/527/2009, de 19 de novembre, de modificació de l'Ordre

TRE/290/2009, de 28 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a

la concessió de subvencions destinades als serveis de suport a la integració

laboral de les persones amb discapacitat, i s'obre nova convocatòria destinada a

ens locals per a l'any 2009. DOGC núm. 5522 - 09/12/2009

� ORDRE TRE/532/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica l'article

22 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. 5523 - 10/12/2009

� RESOLUCIÓ TRE/3595/2009, de 15 de desembre, d'ampliació dels imports

màxims destinats a la concessió de subvencions destinades a empreses

qualificades d'iniciatives locals d'ocupació (I+O) per a l'any 2009. DOGC núm.

5530 - 21/12/2009

� ORDRE TRE/560/2009, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases

reguladores per a la realització d'actuacions de la Xarxa d'orientació per a

l'ocupació i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2010 per a la concessió

d'ajuts i subvencions d'itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i

suport a la inserció de col·lectius en situació de major vulnerabilitat. DOGC núm.

5536 - 30/12/2009
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� ORDRE TRE/563/2009, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen les

bases reguladores i s'obre convocatòria anticipada per a la concessió de

subvencions a entitats locals per realitzar accions formatives adreçades

prioritàriament a treballadors/ores en situació de desocupació, per a l'any 2010.

30/12/2009

� CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Ordre TRE/563/2009, de 22 de desembre,

per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre convocatòria anticipada

per a la concessió de subvencions a entitats locals per realitzar accions

formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores en situació de

desocupació, per a l'any 2010 (DOGC núm. 5536, pàg. 97301, de 30.12.2009).

DOGC núm. 5541 - 08/01/2010

� ORDRE IRP/530/2009, de 30 de novembre, d'ampliació de la dotació

econòmica de l'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. 5523 - 10/12/2009

� ORDRE IRP/542/2009, de 9 de desembre, per la qual s'aproven les bases

reguladores de les subvencions per a la realització d'activitats commemoratives,

de recerca i de difusió de la memòria històrica, i s'obre convocatòria pública

per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció d'aquestes subvencions per a

l'any 2010. DOGC núm. 5531 - 22/12/2009

� RESOLUCIÓ EDU/3480/2009, de 9 de desembre, per la qual es resol el

concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització

d'infants de zero a tres anys en centres educatius de Catalunya de titularitat

privada sense finalitat de lucre. DOGC núm. 5525 - 14/12/2009

� ORDRE ECF/558/2009, de 10 de desembre, per la qual s'aproven les bases

reguladores per a la concessió de subvencions del Pla Renova't d'Enllumenat

Interior de Comerços a Catalunya, i se'n fa pública la convocatòria per a l'any

2010 DOGC núm. 5536 - 30/12/2009
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� ORDRE ECF/557/2009, de 14 de desembre, per la qual s'aproven les bases

reguladores per a la concessió de subvencions del Pla Renova't de Finestres a

Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2010. DOGC núm. 5536 -

30/12/2009
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AALLTTRREESS  NNOORRMMEESS  ii  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa

� LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les

activitats. DOGC núm. 5524 - 11/12/2009

� LLEI 21/2009, del 18 de desembre, de concessió d'un crèdit extraordinari i

d'un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al

2009. DOGC núm. 5531 - 22/12/2009

� LLEI 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en

aigües continentals. DOGC núm. 5536 - 30/12/2009

� LLEI 23/2009, del 23 de desembre, del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció.

DOGC núm. 5536 - 30/12/2009

� LLEI 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges. DOGC núm. 5536 -

30/12/2009

� LLEI 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de

Catalunya per al 2010. DOGC núm. 5537 - 31/12/2009

� LLEI 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i

administratives DOGC núm. 5537 - 31/12/2009

� REIAL DECRET 2034/2009, de 30 de desembre, sobre traspàs a la

Generalitat de Catalunya de les funcions de l'Administració General de l'Estat

corresponents al servei de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies.

DOGC núm. 5537 - 31/12/2009

� NORMES d'actuació i de règim interior de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

DOGC núm. 5522 - 09/12/2009

� DECRET 188/2009, de 9 de desembre, pel qual s'atorga la Medalla d'Or de la

Generalitat de Catalunya a l'Excel·lentíssim Senyor Jordi Solé Tura. DOGC núm.

5524 - 11/12/2009
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� DECRET 191/2009, de 9 de desembre, pel qual es deroga el Decret 40/2001,

de 6 de febrer, pel qual s'estableixen mesures addicionals, a Catalunya, de

control de l'encefalopatia espongiforme bovina. DOGC núm. 5524 - 11/12/2009

� DECRET 189/2009, de 9 de desembre, de la Comissió Interdepartamental de

Participació Ciutadana. DOGC núm. 5524 - 11/12/2009

� DECRET 192/2009, de 9 de desembre, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència

Catalana de Turisme. DOGC núm. 5524 - 11/12/2009

� DECRET 194/2009, de 16 de desembre, de renovació parcial de la

representació de la Generalitat a la Comissió Mixta de Transferències Estat -

Generalitat. DOGC núm. 5529 - 18/12/2009

� DECRET 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d'actuació

per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció

especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol.

DOGC núm. 5531 - 22/12/2009

� DECRET 201/2009, de 22 de desembre, de modificació de la disposició

transitòria primera del Decret 213/1999, de 27 de juliol, i la disposició

transitòria única del Decret 242/1999, de 31 d'agost. DOGC núm. 5533 -

24/12/2009

� RESOLUCIÓ 559/VIII, de 19 de novembre de 2009, del Parlament de

Catalunya, per la qual s'aprova l'Informe de fiscalització 7/2009, referent a la

Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent al 2006 i al 2007

(tram. 256-00052/08). DOGC núm. 5529 - 18/12/2009

� RESOLUCIÓ 560/VIII, de 19 de novembre de 2009, del Parlament de

Catalunya, per la qual s'aprova l'Informe de fiscalització 8/2009, referent a

l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, corresponent al 2007

(tram. 256-00053/08). DOGC núm. 5529 - 18/12/2009

� RESOLUCIÓ 561/VIII, de 19 de novembre de 2009, del Parlament de

Catalunya, per la qual s'aprova l'Informe de fiscalització 9/2009, referent al
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Grup Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, corresponent al 2005 i al 2006

(tram. 256-00054/08). DOGC núm. 5529 - 18/12/2009

� RESOLUCIÓ 562/VIII, de 19 de novembre de 2009, del Parlament de

Catalunya, per la qual s'aprova l'Informe de fiscalització 10/2009, referent a la

Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, corresponent al 2005 i al 2006 (tram.

256-00055/08). DOGC núm. 5529 - 18/12/2009

� RESOLUCIÓ 563/VIII, de 19 de novembre de 2009, del Parlament de

Catalunya, per la qual s'aprova l'Informe de fiscalització 11/2009, referent a

Televisió de Catalunya, SA, corresponent al 2005 i al 2006 (tram. 256-

00056/08). DOGC núm. 5529 - 18/12/2009

� RESOLUCIÓ GAP/3401/2009, d'1 de desembre, per la qual es dóna

publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació dels

aspirants en els processos selectius que es realitzin durant l'any 2010 per a

l'ingrés en la funció pública de la Generalitat. DOGC núm. 5522 - 09/12/2009

� RESOLUCIÓ GAP/3516/2009, de 25 de novembre, per la qual es dóna

publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Girona i de Salt. DOGC

núm. 5527 - 16/12/2009

� RESOLUCIÓ GAP/3591/2009, de 4 de desembre, per la qual es dóna

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

Martí Vell. DOGC núm. 5530 - 21/12/2009

� RESOLUCIÓ GAP/3590/2009, de 9 de desembre, per la qual es dóna

publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Riudellots de la Selva i

de Campllong. DOGC núm. 5530 - 21/12/2009

� RESOLUCIÓ PRE/3632/2009, de 17 de desembre, per la qual es dóna

publicitat a l'adhesió de l'Ajuntament de Maià de Montcal al Conveni marc entre

l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Generalitat de

Catalunya per a la implantació d'un model integrat d'atenció al ciutadà en

l'àmbit territorial de Catalunya. DOGC núm. 5531 - 22/12/2009
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� RESOLUCIÓ ECF/3637/2009, de 17 de novembre, per la qual es dóna

publicitat al Conveni marc de col·laboració entre el Ministeri d'Indústria,

Turisme i Comerç i la Generalitat de Catalunya per a la realització de plans de

millora de la qualitat del servei elèctric, plans de control de tensió i neteja de

marges a Catalunya. DOGC núm. 5531 - 22/12/2009

� RESOLUCIÓ VCP/3714/2009, de 10 de desembre, per la qual s'aprova el

Programa de qualitat de la gestió esportiva de les entitats esportives de

Catalunya. DOGC núm. 5539 - 05/01/2010

� RESOLUCIÓ IUE/3734/2009, de 15 de desembre, per la qual es dóna

publicitat a una resolució que declara les fires internacionals que se celebraran a

Catalunya durant l'any 2010. DOGC núm. 5540 - 07/01/2010

� RESOLUCIÓ IUE/3747/2009, de 18 de desembre, per la qual s'estableix el

calendari d'activitats firals de Catalunya de 2010. DOGC núm. 5541 - 08/01/2010

� ORDRE IUE/524/2009, de 26 de novembre, per la qual s'estableix el

calendari d'obertura dels establiments comercials corresponent als diumenges i

dies festius de l'any 2010. DOGC núm. 5521 - 07/12/2009

� ORDRE PRE/545/2009, de 9 de desembre, per la qual es crea un fitxer de

dades personals de control de presència del Departament de la Presidència.

DOGC núm. 5531 - 22/12/2009
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt

� Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en

España y su integración social. BOE 12/12/2009

� Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley

Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades

Autónomas. BOE 19/12/2009

� Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de

financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con

Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. BOE

19/12/2009

� Ley 23/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2001, de 27 de

diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. BOE

19/12/2009

� Ley 24/2009, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de

mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su

adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007. BOE 23/12/2009

� Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para

el año 2010. BOE 24/12/2009

� Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento

y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas. BOE

31/12/2009

� Ley 28/2009, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de

julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

BOE 31/12/2009
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� Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la

competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los

consumidores y usuarios. BOE 31/12/2009

� Corrección de errores de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. BOE 29/12/2009

� Corrección de errores del 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 15/12/2009

� Instrumento de Ratificación del Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades

de la Corte Penal Internacional, hecho en Nueva York 9 de septiembre de

2002. BOE 07/12/2009

� Instrumento de aprobación de la retirada de la reserva a la totalidad del

artículo IX (Jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia) formulada por el

Estado español al depositar el Instrumento de adhesión al Convenio para la

prevención y la sanción del delito de genocidio, Nueva York, 9 de diciembre de

1948 (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 8 de febrero de 1969 y 18

de septiembre de 1985). BOE 10/12/2009

� Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el

Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad

transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades

de crédito y el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico

de los establecimientos financieros de crédito. BOE 07/12/2009

� Real Decreto 1818/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el

Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de

Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de

noviembre. BOE 07/12/2009

� Real Decreto 1820/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el

Real Decreto 361/2007, de 16 de marzo, por el que se desarrolla la Ley
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24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de la participación

en el capital de las sociedades que gestionan mercados secundarios de valores y

sociedades que administren sistemas de registro, compensación y liquidación de

valores y el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico

de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan

servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la

Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva,

aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre. BOE 07/12/2009

� Real Decreto 1821/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el

Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por

el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, en materia de participaciones

significativas. BOE 07/12/2009

� Real Decreto 1786/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula la

iniciativa de apoyo financiero a la modernización y mejora del comercio

interior. BOE 08/12/2009

� Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real

Decreto 1027/2007, de 20 de julio. BOE 11/12/2009

� Real Decreto 1853/2009, de 4 de diciembre, por el que se modifica el Real

Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el que se determina la composición,

funcionamiento y funciones de la Comisión de protección patrimonial de las

personas con discapacidad. BOE 16/12/2009

� Real Decreto 1791/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula el

régimen de funcionamiento, competencias y composición del Consejo de

Participación de la Mujer. BOE 16/12/2009

� Real Decreto 1959/2009, de 18 de diciembre, por el que se crea el Centro

Universitario de la Guardia Civil. BOE 19/12/2009.
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� Real Decreto 1822/2009, de 27 de noviembre, por el que se regula la

primera venta de los productos pesqueros. BOE 21/12/2009

� Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE 22/12/2009

� Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el

artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la

anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual

o superior al 45 por ciento. BOE 22/12/2009

� Real Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el

Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de

Asuntos Exteriores, aprobado por Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto.

BOE 24/12/2009.

� Real Decreto 1917/2009, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el

Programa anual 2010 del Plan Estadístico Nacional 2009-2012. BOE 24/12/2009.

� Real Decreto 1918/2009, de 11 de diciembre, por el que se declaran oficiales

las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas

al 1 de enero de 2009. BOE 24/12/2009

� Real Decreto 1920/2009, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento de desarrollo general de la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de

creación de la Comisión Nacional del Sector Postal. BOE 26/12/2009

� Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo

Nacional de la Discapacidad. BOE 26/12/2009

� Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, de procedimiento para el

reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y por el

que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre. BOE

26/12/2009
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� Real Decreto 2003/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real

Decreto 1514/2007, de 16 noviembre, por el que se aprueba el Plan General de

Contabilidad. BOE 29/12/2009

� Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por

el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta, el

Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e

inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los

procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto

1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor

Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, en

materia de obligaciones formales, y se establecen para 2010 nuevos plazos de

renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva del Impuesto sobre

la Renta de las Personas Físicas y a los regímenes especiales simplificado y de la

agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. BOE

29/12/2009

� Real Decreto 2005/2009, de 23 de diciembre, sobre revalorización y

complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2010. BOE

29/12/2009

� Real Decreto 2007/2009, 23 de diciembre, sobre revalorización de las

pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales

públicas para el ejercicio 2010. BOE 29/12/2009

� Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el

Reglamento de servicios de las corporaciones locales, aprobado por Decreto

de 17 de junio de 1955. BOE 29/12/2009

� Real Decreto 2034/2009, de 30 de diciembre, sobre traspaso a la Generalitat

de Cataluña de las funciones de la Administración General del Estado

correspondientes al servicio de transporte de viajeros por ferrocarril de

cercanías. 31/12/2009
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� Real Decreto 1852/2009, de 4 de diciembre, por el que se establecen los

criterios para subvencionar los gastos en el marco de los Programas de

Desarrollo Rural cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo

Rural (FEADER). BOE 01/01/2010

� Real Decreto 1960/2009, de 18 de diciembre, por el que se regulan los

Consejos de Residentes Españoles en el Extranjero. BOE 02/01/2010

� Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado para la

Función Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el

ámbito de la Administración General del Estado para el año 2010, a efectos de

cómputo de plazo. BOE 09/12/2009


