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L'objecte d'aquesta llei és l'ordenació i la regulació generals de les actuacions públiques

de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,

infraestructures i edificis. La finalitat de la mateixa és configurar un sistema que integri

els mecanismes, els protocols i les actuacions que permetin garantir uns elevats nivells

de seguretat en matèria d'incendis en els establiments, les activitats, les

infraestructures i els edificis situats a Catalunya, amb independència que siguin de

titularitat pública o privada.

En aquest sentit resten sotmesos a aquesta llei, segons el seu article 3, els establiments,

les activitats, les infraestructures i els edificis situats en el territori de Catalunya que

puguin generar una situació de risc per a les persones, els béns o el medi ambient en

cas d'incendi.

Des del punt de vista competencial s’ha de dir que  la prevenció i la seguretat en

matèria d'incendis són molt heterogènies, en el sentit que s'insereixen de manera

transversal, en major o menor mesura, en diversos àmbits: protecció civil, prevenció i

extinció d'incendis, habitatge, indústria, medi ambient, urbanisme, etc.

D'acord amb la Constitució espanyola, l'Estatut d'autonomia i la resta de normativa

vigent, les competències en prevenció i seguretat en matèria d'incendis corresponen

tant a l'Administració de la Generalitat com a l'Administració municipal.

En efecte, l'article 132.1 de l'Estatut, explicitant allò que el Tribunal Constitucional ja

havia reconegut en nombroses ocasions, estableix que «correspon a la Generalitat la

competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació,

la planificació i l'execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i

també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen els

serveis de prevenció i extinció d'incendis, sens perjudici de les facultats dels governs
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locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l'Estat en exercici de les seves

competències en matèria de seguretat pública».

Així mateix, l'article 84 de l'Estatut disposa que els governs locals de Catalunya tenen,

en els termes que determinin les lleis, competències pròpies sobre diverses matèries,

entre les quals, la prevenció d'incendis.

En exercici de les competències indicades, tant l'Estat com la Generalitat han dictat

diverses normes que configuren el sistema vigent pel que fa a la prevenció i la seguretat

en matèria d'incendis.

En l'àmbit estatal, la Llei 38/1999, del 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació; la Llei

21/1992, del 6 de juliol, d'indústria; el Reial decret 2267/2004, del 3 de desembre, pel

qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials;

el Reial decret 1942/1993, del 5 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de les

instal·lacions de protecció contra incendis; el Reial decret 314/2006, del 17 de març,

pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació, etc.

A Catalunya, la normativa relacionada amb la prevenció i la seguretat en matèria

d'incendis també és diversa. Cal esmentar d'una manera especial, però, les normes

fonamentals en prevenció i seguretat en matèria d'incendis. Pel que fa a les lleis, cal

destacar la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció

d'incendis i de salvaments de Catalunya, que té per finalitat l'ordenació general de les

accions i els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments a Catalunya; i la

Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, que, amb caràcter més

general, s'ocupa de les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi

ambient davant de situacions de risc col·lectiu greu, de catàstrofes i de calamitats

públiques. Pel que fa als reglaments, la norma de referència en la determinació de

condicions de seguretat des del punt de vista estrictament de la seguretat en cas

d'incendi és el Decret 241/1994, del 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de

protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91.

En l'ordenament jurídic vigent, i al marge de les normes substantives, la prevenció i la

seguretat en matèria d'incendis pel que fa a les activitats ha estat circumscrita, des del
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punt de vista procedimental, al règim establert per la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de

la intervenció integral de l'Administració ambiental.

La Llei 3/1998 va integrar en una única resolució administrativa de l'òrgan ambiental de

l'Administració de la Generalitat les decisions dels òrgans competents en matèria de

prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut.

Per tal que aquesta integració fos possible bo i respectant els àmbits competencials

corresponents, es va definir el mecanisme d'entrada d'aquests òrgans mitjançant la

intervenció en el procediment d'autorització o llicència, i mitjançant la supervisió del

compliment de la normativa de seguretat en cas d'incendi en els controls inicials i

periòdics establerts per la Llei 3/1998, i desenvolupats pel Decret 136/1999, del 18 de

maig, i pel Decret 143/2003, del 10 de juny.

Si bé aquest sistema ha funcionat des de l'entrada en vigor de la Llei 3/1998, amb

l'experiència adquirida al llarg del temps s'ha anat reforçant, cada vegada més, la

consideració que la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis requereix una

regulació normativa específica i més completa, tant substancial com procedimental, que

doni resposta a les necessitats particulars en aquest àmbit.

Paral·lelament, el sistema integrat definit per la Llei 3/1998 s'ha modificat en virtut de la

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Aquesta llei adequa la normativa vigent a la normativa europea corresponent, en facilita

l'aplicació, evita la dispersió i la inseguretat jurídica i desvincula la seguretat en cas

d'incendi del procediment estrictament ambiental. Com a resultat d'aquesta necessitat,

s'ha elaborat aquesta llei, amb la voluntat que sigui la norma de referència pel que fa a

la prevenció i la seguretat en cas d'incendi en establiments, activitats, infraestructures i

edificis a Catalunya, i que pretén donar resposta a diverses necessitats fonamentals:

a) Determinar la distribució competencial relativa a la prevenció i la seguretat

en matèria d'incendis.

b) Determinar les normes tècniques que regulen les condicions de seguretat en

cas d'incendi.

c) Determinar el règim d'intervenció administrativa.
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Finalment, i com a complement a l'actuació administrativa, la desvinculació del règim

normatiu associat a la Llei 3/1998 implicava la necessitat de revisar el règim i les

funcions de les entitats col·laboradores de l'Administració en aquesta matèria.

Pel que fa al contingut, aquesta llei s'estructura en cinc títols, cinc disposicions

addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues

disposicions finals.

El títol I estableix les disposicions generals de la Llei i en defineix l'objecte, la

finalitat, l'àmbit d'aplicació i també els conceptes bàsics i la responsabilitat del

compliment de les condicions de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

El títol II regula les competències en matèria de seguretat en cas d'incendi i

estableix i detalla les que corresponen a l'Administració municipal i les que

corresponen a l'Administració de la Generalitat. En aquest sentit, i amb la finalitat de

promoure la seguretat jurídica en aquest àmbit, pretén delimitar d'una manera clara les

competències de cada administració i el contingut d'aquesta competència.

El títol III, intitulat «Condicions de prevenció i seguretat en matèria d'incendis»,

pretén, a banda de recordar que les condicions de prevenció i seguretat en

matèria d'incendis són les que estableix la normativa tècnica corresponent, regular

el sistema normatiu propi per mitjà del qual es determinen aquestes condicions de

seguretat a Catalunya.

El títol IV regula el règim d'intervenció administrativa en prevenció i

seguretat en matèria d'incendis. Per mitjà d'aquest títol, s'estableix el sistema que

permet a les administracions públiques exercir llurs funcions de verificació que els

establiments, les activitats, les infraestructures i els edificis situats en el territori de

Catalunya compleixen les condicions de seguretat en cas d'incendi establertes per la

normativa vigent.

El darrer títol, el V, regula les entitats col·laboradores de l'Administració

que exerceixen llurs funcions en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria

d'incendis. Aquest àmbit s'emmarca en els conceptes de seguretat pública i protecció

civil, la qual cosa justifica el compliment de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament
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Europeu i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat

interior, amb les especificitats sobre el règim d'autoritzacions establertes per l'article 9

de la dita directiva.

Pel que fa a les disposicions addicionals, la disposició addicional primera regula el

règim especial de l'Ajuntament de Barcelona, que, en el marc de la seva especificitat,

assumeix les funcions que aquesta llei reserva a la Generalitat pel que fa al control

preventiu. La disposició addicional segona regula específicament els casos que en el

moment de l'entrada en vigor de la Llei no es puguin associar a un procediment

administratiu municipal per a efectuar els tràmits de verificació. La disposició addicional

tercera estableix la possibilitat de sol·licitar una única actuació de comprovació inicial

en els casos en què concorrin els controls establerts per aquesta llei i els establerts

per la legislació de prevenció i control ambiental. La disposició addicional quarta

efectua les modificacions necessàries en la Llei 3/1998 per a substituir íntegrament tot

el règim que establia d'intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria

d'incendis, pel nou règim establert per aquesta llei. La disposició addicional cinquena

estableix explícitament que, als efectes de l'aplicabilitat del sistema de prevenció i

seguretat en matèria d'incendis als establiments, les activitats, les infraestructures i els

edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei, tant pel que fa a noves construccions

com a obres de reforma de les existents, els és exigible el compliment de la normativa

tècnica en matèria de seguretat en cas d'incendi vigent la data de sol·licitud de la

llicència d'obres.

Pel que fa al règim transitori, a la disposició transitòria primera, tenint en compte

que el procés d'autorització d'entitats col·laboradores de l'Administració en matèria

d'incendis ha d'ésser desenvolupat per reglament i que, en qualsevol cas, s'han de

tramitar els procediments d'autorització corresponents d'acord amb el que estableix

aquesta llei i el reglament corresponent, i atès també que hi ha entitats col·laboradores

de l'Administració en matèria de medi ambient i habitatge que han estat acreditades

per a actuar en l'àmbit de prevenció d'incendis a l'empara del Decret 170/1999, del 29

de juny, i les seves normes de desplegament, i que poden desenvolupar

provisionalment les funcions que aquesta llei atribueix a les entitats col·laboradores de

l'Administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis,
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s'estableix que aquestes entitats puguin dur a terme aquestes funcions fins que fineixi el

termini que indiqui el dit reglament de desenvolupament o, si es produeix amb

anterioritat, fins que venci el període de vigència de l'acreditació concedida. La

disposició transitòria segona estableix el règim transitori per als procediments iniciats

abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

D’altra banda, la disposició derogatòria deroga el Decret 241/1994 vigent fins ara.

La disposició final primera estableix la possible actualització de les quanties de les

sancions fixades per aquesta llei i, finalment, la disposició final segona estableix que la

llei entra en vigor al cap de dos mesos d'haver estat publicada en el Diari

Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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NNOORRMMAATTIIVVAA  EESSTTAATTAALL

2. LLlleeii  11//22001100,,  dd''11  ddee  mmaarrçç,,  ddee  rreeffoorrmmaa  ddee  llaa  LLlleeii  77//11999966,,  ddee  1155

ddee  ggeenneerr,,  dd''oorrddeennaacciióó  ddeell  ccoommeerrçç  aall  ddeettaallll..  BBOOEE  0022//0033//22001100

La present Llei 1/2010 modifica la regulació comercial al detall per adaptar-la al que

estableix la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior, i així

donar compliment al dret comunitari tenint en compte el nou marc en què es

desenvolupa l’activitat de comerç al detall, ja que som davant d’una economia cada

vegada més globalitzada i liberalitzada en la qual el mercat de referència del comerciant

és l’europeu.

La fins ara vigent Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç al detall, va

establir un marc legal de mínims en el sector de la distribució i es va dictar tenint molt

present el repte que suposa el procés de modernització constant de l’economia i la

necessitat que la regulació en aquest àmbit s’adeqüi a la realitat dels mercats.

Els nous imperatius derivats de la construcció creixent del mercat interior fan

necessari modificar la legislació estatal en matèria d’ordenació del comerç al detall per

adaptar-la a la nova normativa comunitària.

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

seu exercici, transposa la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell,

de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, que imposa als

estats membres l’obligació d’eliminar totes les traves jurídiques i barreres

administratives injustificades a la llibertat d’establiment i de prestació de serveis que

preveuen els articles 43 i 49 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea (TCE),

respectivament.

Aquesta norma comunitària suposa una fita essencial en el procés de construcció del

mercat interior de serveis i la seva transposició condueix a la modificació de la Llei

7/1996, de 15 de gener, per adequar-ne el contingut a les exigències de supressió de

tràmits innecessaris i de simplificació de procediments administratius en l’atorgament

de les autoritzacions pertinents en matèria de comerç.
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La nova regulació s’inspira en el principi de llibertat d’empresa i té per finalitat

facilitar el lliure establiment de serveis de distribució comercial i el seu exercici, a

través dels diferents formats comercials, i garantir que les necessitats dels consumidors

siguin satisfetes adequadament. El petit i mitjà comerç juntament amb els grans

establiments comercials s’han de desenvolupar en règim de lliure competència perquè

aquest sector mantingui el seu paper fonamental com a motor econòmic en un context

de canvis continus provocats pels avenços tecnològics, l’augment de la mobilitat

ciutadana i el deteriorament del medi ambient, entre altres factors.

Així mateix, l’ordenació comercial pren com a punt de partida la necessitat que en

l’àmbit de la distribució es respecti i es garanteixi la lliure competència entre els

diferents operadors comercials en el context d’una economia de mercat.

Les modificacions que introdueix la Llei giren al voltant de les qüestions fonamentals

següents:

En primer lloc, amb la finalitat d’adaptar la regulació del sector a la

Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, es modifica la Llei 7/1996,

de 15 de gener, en matèria d’establiments comercials.

Amb caràcter general, la instal·lació d’establiments comercials no estarà

subjecta a règim d’autorització. No obstant això, d’acord amb el 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, les autoritats competents poden establir

un règim d’autorització administrativa per a la instal·lació d’establiments comercials

únicament quan estigui justificat per raons imperioses d’interès general emparades per

la normativa de la Unió Europea i d’acord amb requisits i procediments que s’han de

justificar d’acord amb el principi de proporcionalitat. A més, les comunitats autònomes

han d’identificar en les seves respectives regulacions, de manera objectiva i previsible,

les raons que motiven l’establiment d’aquests règims i el seu impacte estimat. Els

requisits que s’estableixin per a l’atorgament d’aquestes autoritzacions han d’atendre

conjuntament criteris basats en raons imperioses d’interès general relacionades amb la

distribució comercial, com són la protecció del medi ambient i l’entorn urbà,

l’ordenació del territori, la conservació del patrimoni històric i artístic i la protecció
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dels consumidors entesa d’acord amb el que disposa el Text refós de la Llei general

per a la defensa dels consumidors i usuaris.

A l’hora de sotmetre a autorització administrativa la instal·lació d’establiments

comercials, s’han de prendre en consideració els estudis de la doctrina científica,

segons la qual podria generar impacte ambiental i territorial la instal·lació i obertura

d’establiments comercials a partir dels 2.500 metres quadrats de superfície comercial.

En aquest sentit, i tenint en compte la informació tècnica disponible sobre l’impacte

urbanístic i mediambiental dels diferents tipus d’establiments comercials, es considera

que, encara que en general no resulti justificat l’exercici de la potestat autoritzadora, la

llei ha de preveure que, una vegada garantit el principi de proporcionalitat i el

compliment d’altres criteris de bona regulació, es puguin establir règims d’autorització

per a establiments comercials.

Com que en cap cas es poden establir requisits de naturalesa econòmica,

perquè són contraris a la Directiva 2006/123/CE, se suprimeixen els criteris econòmics

d’atorgament de l’autorització. A més, els criteris que si s’escau s’estableixin per a la

concessió de l’autorització han de ser clars i inequívocs, predictibles, transparents,

accessibles i fets públics amb antelació, tal com exigeix la Llei 17/2009, de 23 de

novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Quant a la regulació del procediment d’autorització, que ha de coordinar tots

els tràmits administratius per a la instal·lació d’establiments comercials, es remet a la

normativa de les comunitats autònomes. En tot cas, les autoritzacions s’han de

concedir per un temps indefinit, s’han de referir únicament a les condicions de

l’establiment físic, per impedir que s’exigeixin noves autoritzacions per canvi de

titularitat o successió d’empreses una vegada que al seu moment es va comprovar

l’impacte de l’establiment, d’acord amb les exigències de la Directiva 2006/123/CE, de

12 de desembre de 2006, i el seu atorgament s’ha de fer per silenci positiu si manca la

resolució administrativa expressa, com a mesura de simplificació administrativa dirigida

a facilitar l’accés a l’activitat. També es prohibeix la intervenció de competidors en els

procediments d’autorització que si s’escau s’estableixin per a la instal·lació

d’establiments comercials.
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Amb la finalitat d’eliminar tota autorització innecessària que suposi una trava

injustificada a la llibertat d’establiment, se suprimeix l’autorització prèvia per exercir

l’activitat de venda automàtica que atorgaven les autoritats competents en matèria de

comerç, i es remet a la normativa tècnica que hi sigui aplicable.

Quant a l’exercici de la venda ambulant o no sedentària, s’introdueixen les

especificacions que, tenint en compte la Directiva 2006/123 del Parlament Europeu i

del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, han

de tenir les autoritzacions municipals. En aquest sentit el nou redactat de l’article 54

disposa que:

“Correspon als ajuntaments atorgar les autoritzacions per a l’exercici de la venda ambulant en

els seus respectius termes municipals, d’acord amb les seves normes específiques i les que conté

la legislació vigent, conforme al marc respectiu de competències. No obstant això, i ja que el

nombre d’autoritzacions disponibles és limitat a causa de l’escassetat de sòl públic habilitat a

aquest efecte, la durada de les autoritzacions no pot ser per un temps indefinit, però han de

permetre, en tot cas, l’amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals

invertits. El procediment per a la selecció entre els possibles candidats ha de garantir la

transparència i la imparcialitat i, en concret, la publicitat adequada de l’inici, desenvolupament i

fi del procés. L’autorització que s’atorgui no dóna lloc a un procediment de renovació

automàtica ni comporta cap altre tipus d’avantatge per al prestador cessant o les persones que

estiguin especialment vinculades amb ell.”

Pel que fa al règim transitori de la venda ambulant, la disposició transitòria primera

disposa que:

“Les autoritzacions per a l’exercici de la venda ambulant concedides abans de l’entrada en

vigor d’aquesta Llei queden prorrogades automàticament. No obstant això, aquestes

autoritzacions no poden estendre la seva durada més enllà dels terminis de vigència que

estableixin les administracions públiques competents en el seu respectiu àmbit territorial, en

compliment de l’apartat 7 de l’article únic d’aquesta Llei. El termini esmentat es computa des

de l’entrada en vigor de la normativa de desplegament i execució d’aquesta Llei.”

Se simplifica i s’actualitza la regulació de les inscripcions en el Registre de vendes a

distància i el Registre de franquiciadors, que existeixen amb caràcter informatiu al

Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Així mateix, se suprimeix el Registre especial d’entitats i centrals de distribució de

productes alimentaris peribles, creat pel Decret llei 13/1975, de 17 de novembre,

d’ordenació econòmica.

En segon terme, es modifica la regulació que conté la Llei 7/1996, de 15 de

gener, en matèria d’infraccions i sancions. La competència en matèria d’inspecció
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i sanció correspon a les comunitats autònomes i la Llei parteix del ple respecte a les

competències autonòmiques en aquesta matèria. L’objectiu d’aquesta nova regulació és

adequar la quantia de les sancions a la realitat econòmica del moment i introduir un

nou criteri, relatiu a la capacitat o solvència econòmica de l’empresa, que, juntament

amb els ja previstos a la Llei, ajudi a una graduació de les sancions que tingui en compte

les característiques de l’empresa infractora als efectes de la repercussió de la infracció

comesa en el sector de la distribució comercial, de manera que les sancions produeixin

efectivament l’efecte dissuasiu i repressiu que persegueixen.

A fi d’obtenir més claredat, es fa una nova redacció de la disposició final única de la Llei

7/1996, de manera que permeti conèixer els títols competencials que emparen

cadascun dels seus articles i el seu caràcter bàsic o no.

Finalment, s’hi afegeixen cinc noves disposicions addicionals, que

estableixen que les administracions públiques competents que incompleixin

el que disposi l’ordenament comunitari en la matèria objecte d’aquesta

Llei, i això faci que l’Estat espanyol sigui sancionat per les institucions europees, han

d’assumir, en la part que els sigui imputable, les responsabilitats que s’hagin derivat de

l’incompliment, i així mateix se subratlla l’obligació de portar a terme, si s’escau,

l’avaluació d’impacte ambiental amb caràcter previ a la declaració responsable o

comunicació quan aquesta sigui la forma de control de l’activitat. S’hi inclou també una

nova disposició addicional referida a les condicions d’accessibilitat i no-discriminació en

l’accés i la utilització dels establiments comercials. Finalment, s’incorporen dues noves

disposicions addicionals més, una relativa a la planificació urbanística dels usos

comercials i una altra que proposa regular el règim jurídic dels contractes de

distribució comercial.
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33..  RReeiiaall  ddeeccrreett  113377//22001100,,  ddee  1122  ddee  ffeebbrreerr,,  ppeell  qquuaall

ss''eessttaabblleeiixxeenn  ccrriitteerriiss  ppeerr  aa  ll''eemmiissssiióó  ddee  llaa  ccoommuunniiccaacciióó  aallss

iinntteerreessssaattss  qquuee  pprreevveeuu  ll''aarrttiiccllee  4422..44  ddee  llaa  LLlleeii  3300//11999922,,  ddee

2266  ddee  nnoovveemmbbrree,,  ddee  rrèèggiimm  jjuurrííddiicc  ddee  lleess  aaddmmiinniissttrraacciioonnss

ppúúbblliiqquueess  ii  ddeell  pprroocceeddiimmeenntt  aaddmmiinniissttrraattiiuu  ccoommúú..  BBOOEE

2255//0022//22001100..

El present Reial decret deroga expressament l’Ordre de 14 d’abril de 1999, per

la qual s’estableixen criteris per a l’emissió de la comunicació als interessats

que preveu l’article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ja que aquest conté el

desplegament legal indicat i incorpora, adequant-los a les normes legals esmentades, els

preceptes que conté la dita Ordre.

Dins l’objectiu general de millora de les relacions entre el ciutadà i l’Administració, el

present Reial decret garanteix en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat i

dins de la matèria que regula el Reial decret l’actuació uniforme de tots els òrgans en la

seva relació amb els ciutadans, i ajuda a evitar càrregues administratives innecessàries.

S’ha de dir que des de la publicació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú s’han

anat aprovant nombroses normes de diferent rang a fi i efecte de millorar i facilitar les

relacions entre els ciutadans i l’Administració, per reforçar els principis de

transparència, eficàcia, eficiència i servei al ciutadà. Juntament amb l’aprovació de la Llei

30/1992 i de la normativa dictada a la seva empara, s’han de destacar igualment altres

normes de gran transcendència, com la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic

dels ciutadans als serveis públics, que reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se

amb les administracions públiques utilitzant mitjans electrònics per a l’exercici dels

seus drets, o la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva de

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

als serveis en el mercat interior, a través de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre

el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i de la Llei 25/2009, de 22 de
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desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés

a les activitats de serveis i el seu exercici.

Pel que fa al seu contingut l’article 1 del Reial Decret regula que a l’Administració

General de l’Estat, la comunicació a l’interessat que preveu l’article 42, apartat 4, de la

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i

del procediment administratiu comú, l’emet la unitat que determini, entre les que

tingui adscrites, l’òrgan administratiu competent per a la instrucció del procediment de

què es tracti:

Article 42.4 de la vigent Llei 30/1992: “Les administracions públiques han de publicar i mantenir

actualitzades, a efectes informatius, les relacions de procediments, i n'han d'indicar els terminis

màxims de durada, així com els efectes que produeix el silenci administratiu. En tot cas, les

administracions públiques han d'informar els interessats del termini màxim normativament

establert per a la resolució i la notificació dels procediments, així com dels efectes que pugui

produir el silenci administratiu, inclosa la menció esmentada en la notificació o publicació de

l'acord d'iniciació d'ofici, o en comunicació que se'ls ha d'adreçar a aquest efecte dins del deu dies

següents a la recepció de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació.

En aquest últim cas, la comunicació ha d'indicar a més la data en què l'òrgan competent ha rebut

la sol·licitud.”

En aquest sentit el Reial Decret preveu que l’emissió de la comunicació no és

necessària en els casos següents:

a) Quan els interessats formulin sol·licituds l’única petició de les quals sigui la

suspensió de l’execució d’un acte impugnat en via de recurs.

b) Quan, dins el termini establert per emetre la comunicació a què es refereix

el present Reial decret, es dicti i es notifiqui la resolució expressa corresponent

que posi fi al procediment.

D’altra banda, el mateix precepte preveu que en els procediments iniciats a través de la

finestreta única a què fa referència l’article 18 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre,

sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, la comunicació s’ha de

fer en un termini màxim de cinc dies.

En l’article 2 de la norma es regula que quan la sol·licitud d’iniciació del

procediment s’hagi presentat en una oficina de registre de l’òrgan competent per

tramitar-la la llunyania geogràfica de la qual respecte a la unitat a què correspongui

emetre la comunicació o altres circumstàncies similars dificultin el compliment del
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termini de deu dies per emetre-la, l’oficina de registre ha d’avançar el contingut de la

sol·licitud i la seva data d’entrada a la unitat esmentada, utilitzant els mitjans electrònics

al seu abast, sense perjudici que posteriorment es trameti, pel mitjà habitual i

íntegrament, la documentació presentada per l’interessat.

Pel que fa al Contingut de la comunicació adreçada a l’interessat, l’article 3 regula que

ha de tenir, com a mínim, el contingut següent:

a) Denominació i objecte del procediment.

b) Clau o número que identifiqui l’expedient.

c) Especificació del termini màxim per resoldre i notificar la resolució i de la data

en què la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per

tramitar-la, a partir de la qual s’inicia el còmput del dit termini.

d) Efectes que pot produir el silenci administratiu, si transcorre el termini

assenyalat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució corresponent.

e) Mitjans que es poden utilitzar per obtenir informació sobre l’estat de tramitació

del procediment, incloent-hi, si s’escau, telèfon, adreça postal, fax, correu

electrònic, seu electrònica, pàgina web i qualsevol altre mitjà electrònic.

Pel que fa als procediments iniciats d’ofici la notificació o publicació de l’acord

d’iniciació ha d’incorporar, segons l’article 4, a més del text de l’acord el contingut

següent:

a) Denominació i objecte del procediment.

b) Clau o número que identifiqui l’expedient.

c) Especificació del termini màxim per resoldre i notificar la resolució i la data a

partir de la qual s’inicia el còmput de l’esmentat termini.

d) Mitjans que es poden utilitzar per obtenir informació sobre l’estat de tramitació

del procediment, incloent-hi, si s’escau, telèfon, adreça postal, fax, correu

electrònic, seu electrònica, pàgina web i qualsevol altre mitjà electrònic.

En els supòsits a què es refereix l’article 44.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,

de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,

la notificació o publicació que preveu el present apartat ha de fer esment dels efectes

desestimatoris del silenci administratiu.
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Finalment la norma deroga l’Ordre de 14 d’abril de 1999, per la qual s’estableixen

criteris per a l’emissió de la comunicació als interessats que preveu l’article 42.4 de la

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i

del procediment administratiu comú. Així com totes les disposicions del mateix rang o

inferior que siguin contràries al que disposa aquest Reial decret.

Pel que fa a l’entrada en vigor el present Reial decret entra en vigor l’endemà de la

publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».



DRET LOCAL Número 29

actualitat jurídica local març 2010

- 19 -

CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIEESS  DD’’AAJJUUTTSS  AALLSS  EENNSS  LLOOCCAALLSS  11

  DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa

� RESOLUCIÓ CMC/313/2010, de 28 de gener, de convocatòria per a la

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

i ens públics vinculats o dependents per a les programacions culturals que

incloguin activitats de caràcter professional en l'àmbit de la música, les arts

escèniques i/o les arts visuals que es duguin a terme a municipis de Catalunya

de menys de 8.000 habitants, corresponents a l'any 2010. DOGC núm. 5567 -

15/02/2010

� RESOLUCIÓ CMC/314/2010, de 28 de gener, de convocatòria per a la

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

per a projectes de col·laboració intermunicipal per a la programació d'activitats

culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts escèniques, la música i

les arts visuals corresponents a l'any 2010. DOGC núm. 5567 - 15/02/2010

� RESOLUCIÓ CMC/315/2010, de 28 de gener, de convocatòria per a la

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

de Catalunya i ens públics que en depenen, per a la programació estable

d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts escèniques i

la música corresponents a l'any 2010. DOGC núm. 5567 - 15/02/2010

� RESOLUCIÓ CMC/316/2010, de 28 de gener, de convocatòria per a la

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

de Catalunya i ens públics que en depenen, per a la programació estable

d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals

contemporànies corresponents a l'any 2010. DOGC núm. 5567 - 15/02/2010

� RESOLUCIÓ CMC/317/2010, de 29 de gener, de convocatòria per a la

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

                                                
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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projectes municipals de dinamització cultural en els àmbits de l'increment o

captació de públics i de la formació i sensibilització de les activitats de circ, i

que no formin part de la programació estable, corresponents a l'any 2010.

DOGC núm. 5567 - 15/02/2010

� RESOLUCIÓ CMC/318/2010, de 29 de gener, de convocatòria per a la

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

comarcals, ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, per a la

programació estable d'accions de promoció de la lectura a les biblioteques

públiques de Catalunya, corresponents a l'any 2010. DOGC núm. 5567 -

15/02/2010

� RESOLUCIÓ CMC/294/2010, de 2 de febrer, de convocatòria per a la

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades al

funcionament i a les activitats dels museus. DOGC núm. 5567 - 15/02/2010

� RESOLUCIÓ CMC/296/2010, de 3 de febrer, de convocatòria per a la

concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, destinades a la

realització de pràctiques relacionades amb els diversos processos de la

conservació-restauració dels béns culturals mobles. DOGC núm. 5567 -

15/02/2010

� RESOLUCIÓ CMC/295/2010, de 4 de febrer, de convocatòria per a la

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

programes de col·laboració entre museus i/o col·leccions. DOGC núm. 5567 -

15/02/2010

� RESOLUCIÓ CMC/297/2010, de 4 de febrer, de convocatòria per a la

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

la conservació preventiva i la conservació-restauració dels béns culturals

mobles del patrimoni cultural català. DOGC núm. 5567 - 15/02/2010

� RESOLUCIÓ CMC/298/2010, de 4 de febrer, de convocatòria per a la

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a
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la realització d'intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives.

DOGC núm. 5567 - 15/02/2010

� RESOLUCIÓ CMC/492/2010, de 15 de febrer, de convocatòria per a la

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

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

d'equipaments culturals durant l'any 2010, i d'aprovació de les bases. DOGC

núm. 5578 - 02/03/2010

� RESOLUCIÓ CMC/497/2010, de 12 de febrer, de convocatòria per a la

concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats

d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes culturals. DOGC núm.

5578 - 02/03/2010

� ORDRE PTO/79/2010, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les bases

reguladores de les subvencions destinades als ajuntaments de Catalunya que

hagin completat les actuacions dels projectes d'intervenció integral a l'empara

de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que

requereixen una atenció especial. DOGC núm. 5574 - 24/02/2010

� ORDRE PTO/81/2010, de 19 de febrer, per la qual s'aproven les bases

reguladores de les subvencions destinades als ajuntaments de Catalunya per tal

de formular i desenvolupar el Programa d'adequació de les urbanitzacions amb

dèficits urbanístics. DOGC núm. 5574 - 24/02/2010

� ORDRE PTO/82/2010, de 19 de febrer, per la qual s'aproven les bases

reguladores dels ajuts destinats als ajuntaments de Catalunya per al finançament

de l'execució de les obres d'urbanització previstos en el Capítol IV de la Llei

3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits

urbanístics. DOGC núm. 5574 - 24/02/2010

� ORDRE PTO/89/2010, de 19 de febrer, d'aprovació de les bases reguladores

que han de regir l'atorgament de subvencions per a la millora del transport

urbà a municipis no inclosos dins l'àmbit de l'Autoritat del Transport
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Metropolità, i de publicació de la convocatòria per a l'any 2010. DOGC núm.

5574 - 24/02/2010

� ORDRE PTO/95/2010, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les bases

reguladores de les subvencions destinades a les actuacions de millora

paisatgística a les colònies del Pla director urbanístic de les colònies del

Llobregat. DOGC núm. 5576 - 26/02/2010

� ORDRE PTO/96/2010, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases

reguladores de les subvencions destinades a actuacions de millora paisatgística

de rambles, passeigs i avingudes arbrades dels municipis de Catalunya. DOGC

núm. 5576 - 26/02/2010

� ORDRE PTO/101/2010, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases

reguladores de les subvencions destinades als ajuntaments de Catalunya per a

actuacions en sòls de protecció paisatgística i costanera i en sòl no urbanitzable

del sistema costaner. DOGC núm. 5577 - 01/03/2010

� ORDRE PTO/102/2010, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases

reguladores de les subvencions destinades als ajuntaments de Catalunya per tal

de fomentar la redacció de diverses figures de planejament urbanístic. DOGC

núm. 5577 - 01/03/2010

� ORDRE PTO/122/2010, de 2 de març, per la qual s'aproven les bases

reguladores de les subvencions per a l'adequació i la neteja dels accessos per

carretera a les estacions de muntanya. DOGC núm. 5582 - 08/03/2010

� RESOLUCIÓ PTO/430/2010, de 18 de febrer, d'obertura de convocatòries

per a l'atorgament dels ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de

millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el

Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei esmentada, i

per a l'atorgament dels ajuts que estableix l'article 42.1 de la Llei 16/2008, de 23

de desembre, de mesures fiscals i financeres. DOGC núm. 5574 - 24/02/2010
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� RESOLUCIÓ PTO/432/2010, de 19 de febrer, de convocatòria per a l'any

2010 dels ajuts destinats als ajuntaments de Catalunya per al finançament de

l'execució de les obres d'urbanització previstos en el capítol IV de la Llei

3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits

urbanístics. DOGC núm. 5574 - 24/02/2010

� RESOLUCIÓ PTO/433/2010, de 19 de febrer, de convocatòria per a l'any

2010 de subvencions als ajuntaments de Catalunya per desenvolupar el

Programa d'adequació de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics. DOGC

núm. 5574 - 24/02/2010

� RESOLUCIÓ PTO/462/2010, de 24 de febrer, de convocatòria per a l'any

2010 de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions

de millora paisatgística de rambles, passeigs i avingudes arbrades dels municipis

de Catalunya. DOGC núm. 5576 - 26/02/2010

� RESOLUCIÓ PTO/461/2010, de 24 de febrer, de convocatòria per a l'any

2010 de subvencions als ajuntaments de Catalunya destinades a les actuacions

de millora paisatgística a les colònies del Pla director urbanístic de les colònies

del Llobregat. DOGC núm. 5576 - 26/02/2010

� RESOLUCIÓ PTO/476/2010, de 24 de febrer, de convocatòria per a l'any

2010 de subvencions als ajuntaments de Catalunya per a actuacions en sòls de

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

DOGC núm. 5577 - 01/03/2010

� RESOLUCIÓ PTO/477/2010, de 24 de febrer, de convocatòria per a l'any

2010 de subvencions destinades als ajuntaments de Catalunya per a la redacció

de diverses figures de planejament urbanístic. DOGC núm. 5577 - 01/03/2010

� RESOLUCIÓ PTO/564/2010, de 2 de març, de convocatòria per a l'any

2010 de subvencions per a l'adequació i neteja dels accessos per carretera a les

estacions de muntanya. DOGC núm. 5582 - 08/03/2010
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� ORDRE VCP/103/2010, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les bases

reguladores per a l'atorgament de subvencions a iniciatives i projectes que

contribueixin a l'estudi i la difusió dels valors ambientals i el foment de la

cultura de la sostenibilitat en la societat catalana i s'obre la convocatòria

corresponent a l'any 2010. DOGC núm. 5577 - 01/03/2010

� RESOLUCIÓ VCP/625/2010, de 4 de març, per la qual s'aproven i es fan

públiques les bases reguladores per concessió de subvencions en matèria

d'acció humanitària, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2010. DOGC

núm. 5586 - 12/03/2010

� ORDRE TRE/121/2010, de 18 de febrer, per la qual s'estableixen les bases

reguladores de les subvencions destinades a l'establiment d'un Pla d'igualtat

d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit de les relacions laborals a

Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per

a l'any 2010. DOGC núm. 5581 - 05/03/2010

� ORDRE TRE/84/2010, de 22 de febrer, per la qual s'estableixen les bases

reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals

per a la realització de plans extraordinaris d'ocupació locals (Projecte Impuls-

Treball). DOGC núm. 5574 - 24/02/2010

� RESOLUCIÓ TRE/357/2010, de 12 de febrer, per la qual s'obre la

convocatòria de subvencions del programa Forma i Contracta per a la

realització d'accions de formació amb compromís de contractació per a l'any

2010. DOGC núm. 5570 - 18/02/2010

� RESOLUCIÓ TRE/556/2010, de 12 de febrer, per la qual es dóna publicitat

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

programes per al desenvolupament local i l'ocupació en les empreses

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

5582 - 08/03/2010
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� ORDRE IUE/120/2010, de 24 de febrer, sobre la convocatòria per concedir

subvencions en l'àmbit del Pla de desenvolupament turístic. DOGC núm. 5581 -

05/03/2010

� ORDRE ASC/119/2010, de 23 de febrer, per la qual es fa pública la

convocatòria de l'any 2010 per a la concessió de prestacions per a l'accés als

serveis d'habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia

mental. DOGC núm. 5581 - 05/03/2010

� ORDRE ASC/85/2010, de 5 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria de

les prestacions per a programes per a la gent gran per a l'any 2010. DOGC núm.

5576 - 26/02/2010

� ORDRE GAP/62/2010, d'11 de febrer, 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. 5571 - 19/02/2010

� ORDRE GAP/126/2010, d'1 de març, per la qual s'aproven les bases

reguladores i es convoca el termini de presentació de sol·licituds de

subvencions pluriennals a ens locals per a la cooperació interadministrativa en

matèria d'actuacions comunitàries per als anys 2010, 2011 i 2012. DOGC núm.

5583 - 09/03/2010

� ORDRE IRP/66/2010, de 12 de febrer, per la qual s'aproven les bases

reguladores de les subvencions adreçades a ens locals per a la realització

d'activitats de foment de la pau i de la cultura de la pau i de promoció i defensa

dels drets humans, i s'obre convocatòria pública per a la presentació de

sol·licituds per a l'any 2010. DOGC núm. 5572 - 22/02/2010

� RESOLUCIÓ MAH/507/2010, de 18 de febrer, per la qual es convoquen les

subvencions per a implantar sistemes voluntaris de gestió ambiental per a l'any

2010 (codi de la convocatòria: 03.07.10). DOGC núm. 5579 - 03/03/2010
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� ORDRE IRP/105/2010, de 26 de febrer, per la qual s'estableixen les bases

reguladores per a la concessió de subvencions a ens locals per a projectes

adreçats a recuperar i posar en valor el patrimoni memorial democràtic i es fa

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

subvencions per als anys 2010-2011. DOGC núm. 5578 - 02/03/2010

� ORDRE IRP/117/2010, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases

reguladores de les subvencions destinades a la realització d'accions formatives

en participació ciutadana i millora de la qualitat democràtica, i se n'obre la

convocatòria pública per a l'any 2010. DOGC núm. 5580 - 04/03/2010
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AALLTTRREESS  NNOORRMMEESS  ii  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa

� LLEI 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes. DOGC núm. 5580 -

04/03/2010

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

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

31.12.2009). DOGC núm. 5567 - 15/02/2010

� REIAL DECRET 205/2010, de 26 de febrer, pel qual s'amplien els mitjans

traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de

juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de

l'Administració de justícia. DOGC núm. 5577 - 01/03/2010

� REIAL DECRET 206/2010, de 26 de febrer, sobre traspàs de funcions i

serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de

la Inspecció de Treball i Seguretat Social. DOGC núm. 5577 - 01/03/2010

� REIAL DECRET 118/2010, de 5 de febrer, sobre canvi de titularitat d'un

tram de la carretera estatal N-II a favor de la Generalitat de Catalunya, i

consegüent modificació de la Xarxa de Carreteres de l'Estat. DOGC núm. 5584 -

10/03/2010

� DECRET 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial

sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals. DOGC núm. 5570 -

18/02/2010

� DECRET 18/2010, de 23 de febrer, d'aplicació a Catalunya de l'Estatut del

treball autònom. DOGC núm. 5574 - 24/02/2010

� DECRET 20/2010, d'1 de març, pel qual s'assignen al Departament de Treball

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

funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. DOGC

núm. 5578 - 02/03/2010
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� DECRET 22/2010, de 23 de febrer, pel qual es modifica el Decret 55/2007,

de 13 de març, de reestructuració de la Secretaria General del Departament de

Governació i Administracions Públiques. DOGC núm. 5579 - 03/03/2010

� DECRET 25/2010, de 2 de març, d'organització i estructura de la Inspecció

de Treball de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 5579 - 03/03/2010

� DECRET 28/2010, de 2 de març, del Catàleg de qualificacions professionals

de Catalunya i del Catàleg modular integrat de formació professional. DOGC

núm. 5580 - 04/03/2010

� DECRET 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de

desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial. DOGC

núm. 5582 - 08/03/2010

� CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 161/2009, de 27 d'octubre,

d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les

persones adultes (DOGC núm. 5496, pàgina 81499, de 2.11.2009). DOGC núm.

5568 - 16/02/2010

� ORDRE EDU/90/2010, de 19 de febrer, per la qual s'informa de les taxes

vigents que gestiona el Departament d'Educació. DOGC núm. 5576 - 26/02/2010

� ORDRE ASC/93/2010, de 2 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la

relació de taxes vigents durant l'any 2010 que gestiona el Departament d'Acció

Social i Ciutadania. DOGC núm. 5576 - 26/02/2010

� ORDRE IRP/100/2010, de 22 de febrer, per la qual es dóna publicitat a les

taxes vigents que gestiona el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i

Participació durant l'any 2010. DOGC núm. 5577 - 01/03/2010

� ORDRE PRE/109/2010, de 23 de febrer, per la qual es fa pública la relació de

les taxes vigents que gestiona el Departament de la Presidència. DOGC núm.

5578 - 02/03/2010
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� ORDRE MAH/134/2010, de 26 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la

relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de Medi Ambient i

Habitatge. DOGC núm. 5586 - 12/03/2010

� CORRECCIÓ D'ERRADA a l'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, pàg. 89644, de 27.11.2009).

DOGC núm. 5568 - 16/02/2010

� RESOLUCIÓ IRP/312/2010, de 26 de gener, per la qual es fa públic un

acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de

Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. DOGC núm. 5567 -

15/02/2010

� RESOLUCIÓ IUE/353/2010, de 28 de gener, per la qual es modifica el

calendari d'activitats firals de Catalunya de 2010. DOGC núm. 5570 - 18/02/2010

� RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2010, per la qual es fa públic el conveni

d'encàrrec de gestió entre l'Oficina Antifrau de Catalunya i el Centre d'Estudis

d'Opinió (CEO) per a la realització dels tràmits de selecció, contractació,

seguiment i control d'estudis qualitatius i quantitatius, sobre discursos i actituds

socials entorn a la corrupció pública a Catalunya. DOGC núm. 5573 -

23/02/2010

� RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2010, per la qual s'estableixen i es fan

públics els horaris del Registre General de la Sindicatura de Comptes de

Catalunya per a l'any 2010. DOGC núm. 5574 - 24/02/2010

� RESOLUCIÓ EDU/447/2010, de 16 de febrer, per la qual es dóna publicitat

al Conveni de col·laboració signat pel Ministeri d'Educació i l'Administració de

la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, per al Pla de

suport a la implantació de la LOE, any 2009. DOGC núm. 5576 - 26/02/2010
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� RESOLUCIÓ VCP/483/2010, de 23 de febrer, de segona modificació del Pla

de la xarxa de tecnificació esportiva de Catalunya. DOGC núm. 5577 -

01/03/2010

� RESOLUCIÓ MAH/504/2010, de 4 de febrer, de decisió prèvia d'avaluació

ambiental del Programa específic d'ordenació de la punta del cap de Creus, als

termes municipals de Cadaqués i el Port de la Selva (exp. OTAAGI20090216).

DOGC núm. 5579 - 03/03/2010

� RESOLUCIÓ d'1 de març de 2010, de modificació dels procediments

establerts en l'annex II del Reglament del Registre Telemàtic de la Sindicatura

de Comptes de Catalunya per a l'addició d'un nou procediment. DOGC núm.

5582 - 08/03/2010

� RESOLUCIÓ ECF/626/2010, de 22 de febrer, per la qual es disposa la

posada en circulació de valors emesos dins els programes d'emissions de la

Generalitat de Catalunya i se li dóna publicitat. DOGC núm. 5586 - 12/03/2010

� EDICTE de 8 de febrer de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el

projecte del Pla territorial parcial de les comarques gironines. DOGC núm. 5567

- 15/02/2010

� ACORD GOV/20/2010, de 16 de febrer, d'aprovació del Pla únic d'obres i

serveis de Catalunya per a l'any 2010. DOGC núm. 5574 - 24/02/2010

� ACORD GOV/29/2010, de 26 de febrer, pel qual s'aprova el Pla d'actuació

del PROCICAT per a emergències en el transport de viatgers per ferrocarril.

DOGC núm. 5582 - 08/03/2010

� ACORD GOV/30/2010, de 26 de febrer, pel qual s'aprova el Pla d'actuació

del PROCICAT per pandèmies. DOGC núm. 5582 - 08/03/2010

� RECURS d'inconstitucionalitat número 1017-2010. DOGC núm. 5581 -

05/03/2010
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt

� Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes

orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. BOE 20/02/2010

� Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la

interrupción voluntaria del embarazo. BOE 04/03/2010

� Ley Orgánica 3/2010, de 10 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la

ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la

Comisión de infracciones penales. BOE 10/03/2010

� Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas

en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre

la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria. BOE

02/03/2010

� Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para

paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes

naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas. BOE 11/03/2010

� Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de

resoluciones judiciales de decomiso. BOE 11/03/2010

� Corrección de error de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato

de transporte terrestre de mercancías. BOE 16/02/2010

� Resolución de 11 de febrero de 2010, del Congreso de los Diputados, por

la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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 18/02/2010
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� Real Decreto 133/2010, de 12 de febrero, por el que se establece la

prórroga del programa temporal de protección por desempleo e inserción,

regulado por la Ley 14/2009, de 11 de noviembre. BOE 16/02/2010

� Real Decreto 107/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el

Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero. BOE

16/02/2010

� Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos

reales decretos en materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para

su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su

ejercicio. BOE 19/02/2010

� Real Decreto 103/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el

Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por

infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo. BOE

23/02/2010

� Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero, por el que se modifica el Real

Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de

solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del

Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el

régimen de las oficinas de registro. BOE 25/02/2010.

� Real Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el que se establecen medidas

para facilitar la reinserción laboral así como el establecimiento de ayudas

especiales a los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de

empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001.

BOE 27/02/2010
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� Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el

procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se

modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza

y regula el mercado de producción de energía eléctrica. BOE 27/02/2010

� Real Decreto 205/2010, de 26 de febrero, por el que se amplían los medios

traspasados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 966/1990, de 20

de julio, en materia de provisión de medios materiales y económicos al servicio

de la Administración de Justicia. BOE 01/03/2010

� Real Decreto 206/2010, de 26 de febrero, sobre traspaso de funciones y

servicios a la Generalitat de Cataluña en materia de Función Pública Inspectora

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. BOE 01/03/2010

� Real Decreto 191/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el

Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto

1165/1995, de 7 de julio. BOE 02/03/2010

� Real Decreto 192/2010, de 26 de febrero, de modificación del Reglamento

del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto

1624/1992, de 29 de diciembre, y del 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 Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, para la incorporación de

determinadas directivas comunitarias. BOE 02/03/2010

� Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento de centros de reconocimiento destinados a verificar las aptitudes

psicofísicas de los conductores. BOE 03/03/2010

� Real Decreto 193/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Real

Decreto 227/1981, de 23 de enero, sobre sistemas de pago de los haberes de

Clases Pasivas del Estado. BOE 04/03/2010
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� Real Decreto 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el

Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto

997/2003, de 25 de julio. BOE 06/03/2010

� Real Decreto 100/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el Real

Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento

del Sector Ferroviario. BOE 08/03/2010

� Real Decreto 101/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el

Reglamento de desarrollo del Título II de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del

Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, en lo

relativo a las autorizaciones para la prestación de servicios y al Registro

General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales, aprobado por Real

Decreto 81/1999, de 22 de enero. BOE 08/03/2010

� Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la

intolerancia en el deporte. BOE 09/03/2010

� Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Real

Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Seguridad Privada, para adaptarlo a las modificaciones introducidas en la Ley

23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, por la Ley 25/2009, de 22 de

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE 10/03/2010

� Real Decreto 204/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Real

Decreto 1041/2009, de 29 de junio, por el que se desarrolla la estructura

orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Política Social 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 11/03/2010

� Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código

Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
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marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con

discapacidad. BOE 11/03/2010

� Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan

determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico a lo dispuesto en la Ley

25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE 13/03/2010

� Corrección de errata del Real Decreto 133/2010, de 12 de febrero, por

el que se establece la prórroga del programa temporal de protección por

desempleo e inserción, regulado por la Ley 14/2009, de 11 de noviembre. BOE

17/02/2010

� Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2032/2009, de 30 de

diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida. BOE

18/02/2010

� Orden CUL/395/2010, de 17 de febrero, por la que se crea la sede

electrónica del Ministerio de Cultura. BOE 25/02/2010

� Orden CIN/506/2010, de 26 de febrero, por la que se crea y regula el

Registro Electrónico del Ministerio de Ciencia e Innovación. BOE 06/03/2010

� Resolución de 25 de enero de 2010, de la Dirección General de Tráfico,

por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el

año 2010 BOE 15/02/2010

� Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Industria,

por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de diciembre

de 2009, por el que se modifica la normativa reguladora de los préstamos

previstos en el Plan elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio para la renovación del parque automovilístico (Plan VIVE 2008-

2010). BOE 16/02/2010

� Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica,

sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la ordenación
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de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados

Internacionales. BOE 23/02/2010

� Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Agencia Estatal Boletín Oficial

del Estado, por la que se crea la sede electrónica y el registro electrónico de la

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. BOE 24/02/2010

� Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica,

relativa a la objeción de España a las reservas formuladas por Qatar en el

momento de la Adhesión al Convenio sobre la eliminación de todas las formas

de discriminación contra la mujer, hecho en Nueva York el 18 de diciembre de

1979. BOE 02/03/2010

� Tercer Acta de corrección de errores del Tratado de Lisboa 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

16/02/2010

� Recurso de Inconstitucionalidad nº 1017-2010, en relación con diversos

preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, de 28 de abril, de los

recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en

materia de derecho catalán que deban inscribirse en un registro de la

propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña BOE 27/02/2010


