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NNOORRMMAATTIIVVAA  CCAATTAALLAANNAA

11..  DDEECCRREETT  LLLLEEII  11//22001100,,  ddee  1122  ddee  ggeenneerr,,  ddee  mmooddiiffiiccaacciióó  ddee  llaa

LLlleeii  1100//11999977,,  ddee  33  ddee  jjuulliiooll,,  ddee  llaa  rreennddaa  mmíínniimmaa  dd''iinnsseerrcciióó

DDOOGGCC  nnúúmm..  55554477  --  1188//0011//22001100

L’objecte d’aquest Decret Llei, el tercer de la història del Govern de la Generalitat, és

modificar la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció. La renda mínima

d'inserció (RMI) es configura com un conjunt d'accions que, sota el principi de

solidaritat i de subsidiarietat, té com a finalitat prestar el suport adequat a totes les

persones a qui els calgui per atendre les necessitats bàsiques per viure en societat, amb

els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció

social i laboral.

S’ha de dir que en el context socioeconòmic actual de greu crisi econòmica ha tingut el

seu trasllat, com no podia ser d'altra manera, a l'esfera de l'RMI. En la seva configuració

actual, l'RMI és el darrer esglaó del conjunt de prestacions en què se sustenta l'estat

del benestar, essent el darrer recurs de què disposen les persones que no troben feina

una vegada han esgotat totes les prestacions per desocupació, tant en la seva vessant

contributiva com assistencial. En els darrers mesos moltes persones han perdut el seu

lloc de treball, tant si eren assalariades per compte d'altri com si eren treballadors o

treballadores autònomes, i iniciaven, en determinats casos, la percepció de les

prestacions a les quals tenien dret. Aquestes prestacions, però, tenen una durada

limitada en el temps, per la qual cosa moltes famílies han vist com darrerement

deixaven de percebre-les o estan a punt de fer-ho.

En aquest sentit el Govern de la Generalitat es va comprometre a pal·liar les situacions

de pobresa més manifestes que es donen a Catalunya i a permetre que les persones

puguin gaudir d'un nivell de qualitat de vida acceptables per la societat en què vivim.

Aquest compromís es va materialitzar mitjançant la signatura conjunta amb els agents

socials, de l'acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la

competitivitat de l'economia catalana 2008-2011. Entre les mesures que figuren a

l'acord, destaca la mesura 102, en la qual hi ha el compromís de millorar la cobertura
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de la prestació de l'RMI i que s'incorpora com a mesura en l'Acord signat amb els

agents socials el 17 de desembre de 2009, relatiu als 30 compromisos per a l'ocupació,

el teixit econòmic i el desenvolupament social a Catalunya.

El Decret Llei modifica el període de càlcul per accedir a l'RMI, reduint de dotze a sis

mesos el nombre de mesos a tenir en compte en la valoració dels ingressos de les

unitats familiars, a fi i efecte que les famílies que actualment es troben sense ingressos

perquè no tenen una ocupació i perquè han finalitzat la percepció de prestacions o no

en tenen dret, tant en la seva modalitat contributiva com assistencial, estiguin el menor

nombre de mesos possibles sense percebre cap tipus d'ingrés, facilitant-los el seu

ingrés a l'RMI.

D'altra banda, i atès que es preveu que serà durant el primer semestre de 2010 quan hi

haurà la punta més elevada de famílies que no disposaran de cap de les prestacions

públiques de la modalitat contributiva i/o assistencial, es modifica també, de manera

transitòria, el nombre de mesos a tenir en compte en la valoració, passant de sis a

quatre mesos per a les noves sol·licituds que es presentin a partir de l'1 de juny de

2010, inicialment, per un període d'un any.

S’ha de dir que aquesta disposició adopta la forma de Decret llei atesa l'extraordinària i

urgent necessitat de reforçar la renda mínima d'inserció, degut a la situació de crisi

econòmica que ha produït un efecte directe sobre el treball, i que afecta les llars i les

poblacions més vulnerables. Aquesta situació de manca d'ocupació obliga a adoptar

mesures extraordinàries i urgents per tal de pal·liar els menors nivells de renda de les

unitats familiars, en les quals totes les persones es troben en situació d'atur.
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NNOORRMMAATTIIVVAA  EESSTTAATTAALL

22..  RReeiiaall  ddeeccrreett  3399//22001100,,  ddee  1155  ddee  ggeenneerr,,  ppeell  qquuaall  eess  ddeerroogguueenn

ddiivveerrsseess  nnoorrmmeess  eessttaattaallss  ssoobbrree  aaccccééss  aa  aaccttiivviittaattss  ttuurrííssttiiqquueess

ii  eell  sseeuu  eexxeerrcciiccii..  BBOOEE  0044//0022//22001100

El present Reial decret té per objecte derogar diverses normes reglamentàries estatals

que encara regulen, almenys amb caràcter supletori, l’accés a algunes activitats

turístiques i el seu exercici.

S’ha de tenir en compte que dins del nostre marc constitucional i, en concret, de

conformitat amb el que preveuen l’article 148.1.18a de la Constitució i els seus

respectius estatuts d’autonomia, les comunitats autònomes han anat assumint les

competències exclusives en matèria d’ordenació del turisme en el seu àmbit territorial,

i han aprovat en conseqüència les seves respectives normes sectorials reguladores dels

diferents serveis turístics, mentre que les normes de l’Estat mantenien un caràcter

supletori.

No obstant això, el que disposa la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del

Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior,

incorporada a l’ordenament intern mitjançant la Llei 17/2009, de 23 de novembre,

sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, a la qual ha seguit la Llei

25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a

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

seu exercici, ha portat a revisar aquesta normativa turística estatal, i s’ha conclòs que

és necessari derogar-la, perquè, en l’exercici de les seves competències, siguin les

mateixes comunitats autònomes les que adaptin les corresponents normes d’ordenació

conformes amb la Directiva 2006/123/CE esmentada.

En el marc d’aquest procés de modificació, mitjançant el present Reial decret es

deroguen diverses normes reglamentàries estatals que encara regulen, almenys amb

caràcter supletori, l’accés a algunes activitats turístiques i el seu exercici. Es tracta de

decrets, reials decrets i ordres ministerials, en molts casos preconstitucionals, que es
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considera que cal derogar de manera expressa i formal perquè les comunitats

autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, en l’exercici de les seves competències,

adoptin les corresponents normes d’ordenació, que òbviament han de ser conformes

amb el que estableix la Directiva 2006/123/CE. Són els següents Decrets:

a) Decret 231/1965, de 14 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut ordenador de les

empreses i de les activitats turístiques privades.

b) Decret 2482/1974, de 9 d’agost, de mesures d’ordenació de l’oferta turística.

c) Reial decret 2877/1982, de 15 d’octubre, d’ordenació d’apartaments turístics i

d’habitatges turístics de vacances.

d) Reial decret 1634/1983, de 15 de juny, sobre ordenació d’establiments hotelers.

e) Reial decret 271/1988, de 25 de març, pel qual es regula l’exercici de les

activitats pròpies de les agències de viatges.

Així com les ordres ministerials que s’especifiquen a continuació:

a) Ordre del Ministeri d’Informació i Turisme de 20 de novembre de 1964, per la

qual es regula el funcionament del Registre d’empreses i activitats turístiques.

b) Ordre del Ministeri d’Informació i Turisme de 17 de març de 1965, per la qual

s’aprova l’ordenació turística de restaurants.

c) Ordre del Ministeri d’Informació i Turisme de 18 de març de 1965, per la qual

s’aprova l’ordenació turística de cafeteries.

d) Ordre del Ministeri d’Informació i Turisme de 28 de juliol de 1966, per la qual

s’aprova l’ordenació turística dels campaments de turisme.

e) Ordre del Ministeri d’Informació i Turisme de 17 de gener de 1967, per la qual

s’aprova l’ordenació d’apartaments, bungalous i altres allotjaments similars de

caràcter turístic.

f) Ordre del Ministeri d’Informació i Turisme d’11 d’agost de 1972, per la qual

s’aprova l’Estatut dels directors d’establiments d’empreses turístiques i es

dicten normes sobre inscripció en el registre corresponent.

g) Ordre del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions de 14 d’abril de

1988, per la qual s’aproven les normes reguladores de les agències de viatges.
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Tot això, en compliment de l’obligació d’incorporar la Directiva 2006/123/CE a

l’ordenament jurídic espanyol, obligació que es dedueix del que disposa l’article 249

(antic article 189) del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea i així mateix l’article

10 (antic article 5) del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, que disposa que

els estats membres han d’adoptar totes les mesures generals o particulars apropiades

per assegurar el compliment de les obligacions derivades del present Tractat o que

resultin dels actes de les institucions de la Comunitat.

Aquest Reial decret va entrar en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial

de l’Estat.
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CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIEESS  DD’’AAJJUUTTSS  AALLSS  EENNSS  LLOOCCAALLSS  11

  DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa

� ORDRE ECF/568/2009, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la

convocatòria anticipada i s'aproven les bases per a la concessió de subvencions

als consells comarcals en matèria d'informació i defensa de les persones

consumidores i usuàries per a l'exercici 2010. DOGC núm. 5542 - 11/01/2010

� ORDRE GAP/53/2010, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases

reguladores per seleccionar projectes de municipis susceptibles de

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

Viure al Poble, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds per al

període 2010-2013. DOGC núm. 5566 - 12/02/2010

� RESOLUCIÓ GAP/8/2010, de 5 de gener, de convocatòria per atorgar

compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin

retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2010. DOGC

núm. 5546 - 15/01/2010

� RESOLUCIÓ GAP/273/2010, de 10 de febrer, de modificació de la

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. 5566 - 12/02/2010

� RESOLUCIÓ EDU/3774/2009, de 30 de desembre, per la qual es revoquen

parcialment diverses 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. 5546 - 15/01/2010

� RESOLUCIÓ EDU/182/2010, de 26 de gener, per la qual es modifica la

Resolució de 3 d'abril de 2009, modificada per la Resolució de 28 de juliol de

                                                
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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2009, per la qual s'atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de

llars d'infants per al curs 2008-2009. DOGC núm. 5560 - 04/02/2010

� RESOLUCIÓ CMC/7/2010, de 7 de gener, per la qual s'amplia el termini de

presentació de sol·licituds de les convocatòries anticipades de subvencions en

matèria de mitjans de comunicació del 2010. DOGC núm. 5546 - 15/01/2010

� RESOLUCIÓ MAH/3783/2009, de 30 de desembre, 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 la Resolució

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

5547 - 18/01/2010

� RESOLUCIÓ MAH/20/2010, de 7 de gener, per la qual es fa pública la

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

de Catalunya per a l'any 2010 (codi de la convocatòria 04.10.10). DOGC núm.

5548 - 19/01/2010

� RESOLUCIÓ MAH/3803/2009, de 15 de desembre, per la qual es fa pública

la convocatòria d'ajuts per al foment de la recerca mediambiental per al

reciclatge de residus de la construcció i de la demolició, per a la seva aplicació, i

se n'aproven les bases. DOGC núm. 5549 - 20/01/2010

� RESOLUCIÓ MAH/3804/2009, de 15 de desembre, per la qual es fa pública

la convocatòria d'ajuts destinats als ens públics i privats de Catalunya per a la

redacció dels plans de gestió de residus de la construcció i demolició i del seu

seguiment, i se'n publiquen les bases. DOGC núm. 5549 - 20/01/2010

� RESOLUCIÓ MAH/3805/2009, de 15 de desembre, per la qual es fa pública

la convocatòria d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la

construcció en obres promogudes pels ens locals de Catalunya, i per

l'establiment de procediments de gestió i control dels residus de la construcció

en municipis de menys de 500 habitants, i se'n publiquen les bases. DOGC núm.

5549 - 20/01/2010
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� RESOLUCIÓ MAH/21/2010, de 5 de gener, per la qual es convoquen

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

2010 (codi de la convocatòria 04.04.10). DOGC núm. 5548 - 19/01/2010

� ORDRE IRP/14/2010, de 18 de gener, per la qual s'aproven les bases generals

que han de regir les subvencions a associacions no lucratives per valorar

l'impacte ambiental de plans, programes i projectes, i s'obre convocatòria per a

l'any 2010. DOGC núm. 5551 - 22/01/2010

� RESOLUCIÓ CMC/64/2010, de 7 de gener, de convocatòria per a la

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

millora d'infraestructura i/o adquisició d'equipament per a empreses de teatre i

de circ. DOGC núm. 5552 - 25/01/2010

� RESOLUCIÓ CMC/65/2010, de 7 de gener, de convocatòria per a la

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a

produccions de teatre i de circ per a un muntatge en concret. DOGC núm. 5552

- 25/01/2010

� RESOLUCIÓ CMC/66/2010, de 7 de gener, de convocatòria per a la

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per

col·laborar amb sales privades de teatre per a la programació o explotació

d'activitats teatrals i de circ de caràcter professional. DOGC núm. 5552 -

25/01/2010

� RESOLUCIÓ CMC/67/2010, de 7 de gener, de convocatòria per a la

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

promoció del sector del teatre i del circ de caràcter professional a Catalunya.

DOGC núm. 5552 - 25/01/2010

� RESOLUCIÓ CMC/266/2010, de 25 de gener, de convocatòria per a la

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

que programin activitats culturals relacionades amb la cultura popular i

tradicional durant l'any 2010. DOGC núm. 5565 - 11/02/2010
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� RESOLUCIÓ CMC/255/2010, de 29 de gener, per la qual es determina la

dotació econòmica màxima del programa d'ajuts a la producció editorial en

català i al foment de la lectura pública en català per l'any 2010. DOGC núm.

5565 - 11/02/2010

� RESOLUCIÓ CMC/258/2010, de 25 de gener, de convocatòria de

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

entitats culturals. DOGC núm. 5565 - 11/02/2010

� ORDRE TRE/19/2010, de 21 de gener, d'ampliació del termini per a la

presentació de sol·licituds previstes 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. 5552 - 25/01/2010

� ORDRE TRE/29/2010, de 22 de gener, per la qual es modifica 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.

5556 - 29/01/2010

� RESOLUCIÓ TRE/56/2010, de 20 de gener, d'ampliació dels crèdits

disponibles per a les subvencions que s'atorguin d'acord amb l'Ordre

TRE/563/2009, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen les bases regulades

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.

5552 - 25/01/2010

� ORDRE PRE/25/2010, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases

reguladores de la concessió d'ajuts per a actuacions de dinamització econòmica

dins del marc del Pla d'iniciatives de dinamització comarcal (2008-2010), i se'n
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regula la tramitació telemàtica. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5562,

pàg. 7502, de 8.2.2010). DOGC núm. 5555 - 28/01/2010

� RESOLUCIÓ PRE/213/2010, de 2 de febrer, per la qual es convoca concurs

públic, corresponent a l'any 2010, per a la concessió d'ajuts per a actuacions de

dinamització econòmica dins del marc del Pla d'iniciatives de dinamització

comarcal (2008-2010). (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5562, pág. 7503,

de 8.2.2010). DOGC núm. 5561 - 05/02/2010

� RESOLUCIÓ ASC/127/2010, de 7 de gener, per la qual s'aproven les bases

reguladores de les beques Connecta't del Carnet Jove. DOGC núm. 5556 -

29/01/2010
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AALLTTRREESS  NNOORRMMEESS  ii  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa

� LLEI 1/2010, del 4 de febrer, de segona modificació de la Llei 14/1985, del 28

de juny, per la qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

DOGC núm. 5565 - 11/02/2010

� CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de

mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC núm. 5537, pàg. 97667, de

31.12.2009). DOGC núm. 5553 - 26/01/2010

� CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de

prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, pàg. 93055,

d'11.12.2009). DOGC núm. 5560 - 04/02/2010

� CORRECCIÓ D'ERRADA a la Llei 22/2009, del 23 de desembre,

d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals (DOGC núm. 5536,

pàg. 97003, de 30.12.2009). DOGC núm. 5560 - 04/02/2010

� RESOLUCIÓ 589/VIII, de 27 de gener de 2010, per la qual es convalida el

Decret llei 1/2010, del 12 de gener, de modificació de la Llei 10/1997, del 3 de

juliol, de la renda mínima d'inserció (tram. 203-00004/08). DOGC núm. 5560 -

04/02/2010

� RESOLUCIÓ 590/VIII, de 27 de gener de 2010, per la qual es convalida el

Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments

comercials (tram. 203-00003/08). DOGC núm. 5560 - 04/02/2010

� DECRET 2/2010, de 12 de gener, pel qual es regula el règim de personal i

dels processos de selecció i provisió en l'àmbit de l'Agència Tributària de

Catalunya. DOGC núm. 5546 - 15/01/2010

� DECRET 3/2010, de 19 de gener, pel qual es modifica el Decret 464/2004, de

28 de desembre, pel qual es crea el premi Ramon Margalef d'Ecologia. DOGC

núm. 5550 - 21/01/2010
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� DECRET 6/2010, de 26 de gener, de reestructuració d'òrgans territorials de

l'Administració de la Generalitat a Girona. DOGC núm. 5555 - 28/01/2010

� DECRET 7/2010, de 26 de gener, del Registre administratiu de contractes de

conreu. DOGC núm. 5555 - 28/01/2010

� DECRET 8/2010, de 26 de gener, del Consell de Política Industrial de

Catalunya. DOGC núm. 5555 - 28/01/2010

� DECRET 11/2010, de 26 de gener, pel qual s'aprova el Programa anual

d'actuació estadística per a l'any 2010. DOGC núm. 5562 - 08/02/2010

� DECRET 15/2010, de 9 de febrer, de distribució de funcions en matèria de

subproductes animals no destinats al consum humà. DOGC núm. 5565 -

11/02/2010

� DECRET 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-

2012. DOGC núm. 5565 - 11/02/2010

� DECRET 14/2010, de 9 de febrer, d'organització i funcionament del Centre

d'Estudis d'Opinió i del Registre d'Estudis d'Opinió. DOGC núm. 5565 -

11/02/2010

� ORDRE GAP/570/2009, de 10 de desembre, per la qual s'estableix el

procediment de tramesa de les actes i els acords dels òrgans de govern i

administració dels ens locals al Departament de Governació i Administracions

Públiques. DOGC núm. 5546 - 15/01/2010

� RESOLUCIÓ JUS/3820/2009, de 17 de desembre, per la qual, havent-ne

comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de

Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Consell

de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de

Catalunya. DOGC núm. 5550 - 21/01/2010
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� RESOLUCIÓ VCP/72/2010, de 12 de gener, per la qual es publiquen termes

normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat. DOGC núm. 5553 -

26/01/2010

� RESOLUCIÓ GAP/100/2010, de 12 de gener, per la qual es dóna

conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de Sant Martí Vell.

DOGC núm. 5555 - 28/01/2010

� RESOLUCIÓ MAH/3868/2009, d'11 de desembre, per la qual es dóna

publicitat al Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i Medi

Rural i Marí, els departaments de Medi Ambient i Habitatge i d'Agricultura,

Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya i l'Agència Catalana de

l'Aigua per al finançament d'infraestructures del cicle integral de l'aigua i

infraestructures rurals en compliment del que estableix la disposició addicional

tercera de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. DOGC núm. 5555 - 28/01/2010

� RESOLUCIÓ IRP/134/2010, de 21 de gener, per la qual s'aprova la Carta de

Serveis de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

DOGC núm. 5556 - 29/01/2010

� RESOLUCIÓ ECF/136/2010, de 8 de gener, per la qual es dóna publicitat als

criteris generals del Pla de control tributari de l'Agència Tributària de

Catalunya per a l'any 2010. DOGC núm. 5556 - 29/01/2010

� RESOLUCIÓ ASC/128/2010, de 14 de gener, d'autorització d'obertura d'un

Punt d'Informació Juvenil a Igualada. DOGC núm. 5556 - 29/01/2010

� RESOLUCIÓ JUS/196/2010, de 28 de gener, d'implantació del Programa

pilot de mediació en àmbits del dret civil diferents del dret de família a l'empara

de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat. DOGC

núm. 5560 - 04/02/2010

� RESOLUCIÓ JUS/194/2010, de 29 de gener, per la qual s'aproven els

criteris generals que han de regir el Pla d'inspecció de fundacions per a l'any

2010. DOGC núm. 5560 - 04/02/2010
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� RESOLUCIÓ PRE/232/2010, de 29 de gener, per la qual es dóna publicitat a

l'adhesió de l'Ajuntament de l'Escala 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. 5563 - 09/02/2010

� ACORD GOV/2/2010, de 5 de gener, pel qual s'estableixen les condicions

d'emissió del deute públic de la Generalitat de Catalunya dins del programa

d'emissió de valors Euro Medium Term Notes (EMTN). DOGC núm. 5545 -

14/01/2010

� ACORD GOV/222/2009, de 16 de desembre, de constitució del Consorci

urbanístic per al desenvolupament de l'àrea residencial estratègica Sector

Roqueta PMU-09 del terme municipal de Palamós, i aprovació dels seus

Estatuts. DOGC núm. 5545 - 14/01/2010

� ACORD GOV/221/2009, de 16 de desembre, de constitució del Consorci

urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques Pivert

Est, Pi i Maragall  PMU 1.7-1.9 i SUD 1.4-el Terme del terme municipal de

Palafrugell, i aprovació dels seus Estatuts. DOGC núm. 5545 - 14/01/2010

� ACORD GOV/210/2009, de 16 de desembre, de constitució del Consorci

urbanístic per al desenvolupament de l'àrea residencial estratègica Camí de les

Fàbriques del terme municipal de Puigcerdà, i aprovació dels seus Estatuts.

DOGC núm. 5545 - 14/01/2010

� ACORD GOV/1/2010, de 5 de gener, pel qual es creen sis centres educatius

públics. DOGC núm. 5545 - 14/01/2010

� ACORD GOV/232/2009, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de

Ciutadania i Immigració 2009-2012. DOGC núm. 5545 - 14/01/2010

� ACORD MAH/237/2009, de 22 de desembre, pel qual s'inclouen

determinades obres i actuacions en la planificació hidrològica de les conques

internes de Catalunya. DOGC núm. 5545 - 14/01/2010
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� ACORD GOV/4/2010, de 12 de gener, pel qual s'aprova definitivament el Pla

territorial parcial del Camp de Tarragona. DOGC núm. 5559 - 03/02/2010

� EDICTE de 15 de gener de 2010, sobre una resolució del conseller de

Política Territorial i Obres Públiques d'aprovació definitiva del Pla director

urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a

l'establiment de l'Eix transversal ferroviari a diversos municipis. DOGC núm.

5554 - 27/01/2010
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt

� Real Decreto-ley 1/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la prestación

de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los

proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones

laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo. BOE 05/02/2010

� Real Decreto 1816/2009, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de los Archivos Judiciales Militares BOE 15/01/2010

� Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento

de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las

Fuerzas Armadas. BOE 16/01/2010

� Real Decreto 38/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento

sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995,

de 7 de diciembre. BOE 16/01/2010

� Real Decreto 2008/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real

Decreto 930/1998, de 14 de mayo, sobre condiciones generales de idoneidad y

titulación de determinadas profesiones de la marina mercante y del sector

pesquero. BOE 18/01/2010

� Real Decreto 1919/2009, de 11 de diciembre, por el que se regula la

seguridad aeronáutica en las demostraciones aéreas civiles. BOE 19/01/2010

� Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, de modificación de determinadas

obligaciones tributarias formales y procedimientos de aplicación de los tributos

y de modificación de otras normas con contenido tributario. BOE 19/01/2010

� Real Decreto 2/2010, de 8 de enero, por el que se modifica el Reglamento

General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003,

de 28 de marzo, en materia de incapacidad temporal y de riesgo durante el

embarazo y durante la lactancia natural. BOE 19/01/2010
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� Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las

unidades legales de medida. BOE 21/01/2010

� Real Decreto 40/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Real

Decreto 2242/1984, de 26 de septiembre, por el que se aprueba la

reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de

condimentos y especias. BOE 25/01/2010

� Real Decreto 41/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Estatuto de

la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado, aprobado por el

Real Decreto 2069/1999, de 30 de diciembre. BOE 25/01/2010

� Real Decreto 1952/2009, de 18 de diciembre, por el que se adoptan

requisitos relativos a las limitaciones del tiempo de vuelo y actividad y

requisitos de descanso de las tripulaciones de servicio en aviones que realicen

transporte aéreo comercial. BOE 28/01/2010

� Real Decreto 2006/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real

Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan las medidas de

seguridad en la utilización de motos náuticas. BOE 28/01/2010

� Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema

Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. BOE

29/01/2010

� Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema

Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

BOE 29/01/2010

� Real Decreto 36/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Real

Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4

de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, y se

regula el estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre

BOE 01/02/2010
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� Real Decreto 94/2010, de 2 de febrero, por el que se declara luto oficial con

motivo del fallecimiento de un militar del contingente militar español en la

Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán. BOE

03/02/2010

� Real Decreto 49/2010, de 22 de enero, por el que se crea el Registro

Administrativo de Empresas de Inserción del Ministerio de Trabajo e

Inmigración. BOE 03/02/2010

� Real Decreto 42/2010, de 15 de enero, por el que se regula la Comisión

Nacional de Reproducción Humana Asistida. BOE 04/02/2010

� Real Decreto 48/2010, de 22 de enero, por el que se modifica el Real

Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de

ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes

a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se

regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición

transitoria decimoséptima de la citada ley. BOE 06/02/2010

� Real Decreto 106/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos

reales decretos en materia veterinaria y zootécnica y se simplifican los

procedimientos para confeccionar listas y publicar información en dichos

ámbitos. BOE 06/02/2010

� Real Decreto 108/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos

reales decretos en materia de agricultura e industrias agrarias, para su

adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de las

actividades de servicios y su ejercicio. BOE 06/02/2010

� Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de

Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. BOE

10/02/2010

� Real Decreto 130/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen las

normas para garantizar el funcionamiento de los servicios mínimos esenciales
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en la corporación RTVE, S.A., y en las sociedades mercantiles estatales TVE,

RNE. BOE 13/02/2010

� Corrección de erratas del 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. BOE 14/01/2010

� Corrección de errores del 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 02/02/2010

� Corrección de errores del Real Decreto 1917/2009, de 11 de diciembre,

por el que se aprueba el Programa anual 2010 del Plan Estadístico Nacional

2009-2012. BOE 09/02/2010

� Corrección de errores del 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 10/02/2010

� Corrección de errores del 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 12/02/2010

� Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el importe de las

tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados y

documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería. BOE

12/01/2010

� Orden EDU/268/2010, de 11 de febrero, por la que se modifica la Orden

EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real

Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones

para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
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procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. BOE

13/02/2010

� Corrección de errores de la Orden EHA/3476/2009, de 17 de diciembre,

por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre

Determinados Medios de Transporte. BOE 04/02/2010

� Resolución de 31 de enero de 2010, de la Dirección General de Seguros y

Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las

indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que

resultarán de aplicar durante 2010 el sistema para la valoración de los daños y

perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. BOE

05/02/2010

� Canje de Notas, de 12 de mayo de 2009, constitutivo de Acuerdo entre el

Reino de España y la República de Chile sobre participación en las elecciones

municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro.

BOE 09/02/2010
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