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REFERÈNCIES NORMATIVES A LA MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA

Àmbit autonòmic

Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

Decret 171/2009, de 3 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de 
conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació.

Àmbit estatal

Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les 
comunitats autònomes de règim comú i les ciutats amb estatuts d’autonomia i es modifiquen 
determinades normes tributàries.

Llei 35/2006, de 28 de novembre, d’impost sobre la renda de les persones físiques i de 
modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents 
i sobre el patrimoni.

Llei 4/2008, de 23 de desembre, per la qual se suprimeix el gravamen de l’impost sobre 
el patrimoni, es generalitza el sistema de devolució mensual en l’impost sobre el valor afegit 
i s’introdueixen altres modificacions en la normativa tributària.

Llei 51/2007, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2008.

Ordre EHA/1030/2009, de 23 d’abril, per la qual s’eleva el límit exempt de l’obligació 
d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament.

Reial decret 1975/2008, de 28 de novembre, de mesures urgents a adoptar en matèria eco-
nòmica, fiscal, d’ocupació i d’accés a l’habitatge.

Reial decret llei 2/2008, de 21 d’abril, de mesures d’impuls de l’activitat econòmica.

Reial decret llei 8/2009, de 12 de juny, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i su-
plements de crèdit, per import total de 19.821,28 milions d’euros, i es modifiquen determinats 
preceptes de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials.

Reial decret 1300/2009, de 31 de juliol, de mesures urgents d’ocupació destinades als tre-
balladors autònoms i a les cooperatives i societats laborals.

Àmbit comunitari

Dictamen d’iniciativa del Comitè Econòmic i Social Europeu «Diferents tipus d’empresa».

https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5288/08358073.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5499/09302102.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5499/09302102.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/19/pdfs/BOE-A-2009-20375.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/19/pdfs/BOE-A-2009-20375.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/19/pdfs/BOE-A-2009-20375.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/29/pdfs/A41734-41810.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/29/pdfs/A41734-41810.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/29/pdfs/A41734-41810.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/25/pdfs/A51998-52024.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/25/pdfs/A51998-52024.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/25/pdfs/A51998-52024.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53286-53409.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/30/pdfs/BOE-A-2009-7192.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/30/pdfs/BOE-A-2009-7192.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/02/pdfs/A48135-48142.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/02/pdfs/A48135-48142.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/22/pdfs/A20740-20748.pdf
http://www.mityc.es/energia/petroleo/Legislacion/2009/RD_impuestos_especiales.pdf
http://www.mityc.es/energia/petroleo/Legislacion/2009/RD_impuestos_especiales.pdf
http://www.mityc.es/energia/petroleo/Legislacion/2009/RD_impuestos_especiales.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13664.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:318:0022:0028:ES:PDF
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REFERÈNCIES NORMATIVES A LA MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA

Àmbit autonòmic

Decret 145/2009, de 15 de setembre, de creació del Consell Català de Recerca i Innovació.

Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls dels mitjans electrònics a l’Administració de 
la Generalitat.

Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecno-
logies de la informació i la comunicació (ACTIC).

Llei 4/2009, de 15 d’abril, de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Àmbit estatal

Ordre CIN/1559/2009, de 29 de maig, per la qual s’estableixen les bases reguladores per 
a la concessió d’ajudes públiques a la ciència i a la tecnologia en la línia instrumental d’arti-
culació i internacionalització del sistema, emmarcada en el Pla nacional de recerca, desenvo-
lupament i innovació tecnològica 2008-2011.

Reial decret 899/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova la carta dels drets de l’usuari dels 
serveis de comunicacions electròniques.

Àmbit comunitari

Comunicació de la Comissió Europea sobre l’Estratègia d’R+D+I per a les TIC a Europa.

Comunicació sobre les infraestructures de TIC per a l’e-ciència.

Dictamen del CESE sobre la «Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Eu-
ropeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions – Abordar el repte de 
l’eficiència energètica mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació».

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema «Un accés d’alta velo-
citat per a tots: reflexions sobre l’evolució de l’àrea del servei universal de comunicacions 
electròniques». 

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la «Proposta de Reglament del 
Consell relatiu al marc jurídic comunitari per a les infraestructures de recerca europees (ERI)». 

file:///Users/cesc/Desktop/CTESC%20memo2009/ARXIUS%20VERGES%20CTESC/Present_Ref_Sigles/_blank
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5360/09096051.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5360/09096051.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5398/09155183.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5398/09155183.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5365/09105045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/13/pdfs/BOE-A-2009-9891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/13/pdfs/BOE-A-2009-9891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/13/pdfs/BOE-A-2009-9891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/13/pdfs/BOE-A-2009-9891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8961.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0116:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0108:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:175:0087:0091:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:175:0087:0091:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:175:0087:0091:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:175:0008:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:175:0008:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:175:0008:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:182:0040:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:182:0040:0043:ES:PDF
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Dictamen del Consell Econòmic i Social Europeu sobre la transformació estructural i con-
ceptual necessària per assolir una estructura industrial europea competitiva a escala mundial 
basada en el coneixement i la innovació.

Dictamen sobre el tema «La recerca i el desenvolupament: suport a la competitivitat».

Dictamen sobre la «Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu – Mi-
llors carreres i més mobilitat: una associació europea per als investigadors».

Reglament (CE) núm. 723/2009 del Consell, de 25 de juny de 2009, relatiu al marc jurídic 
comunitari aplicable als consorcis d’infraestructures de recerca europees (ERIC). 

Resolució del Consell, de 18 de desembre de 2009, relativa a un plantejament de col-
laboració en matèria de seguretat de les xarxes i de la informació. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:100:0065:0071:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:100:0065:0071:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:100:0065:0071:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:277:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:175:0081:0083:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:175:0081:0083:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:206:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:206:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:321:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:321:0001:0004:ES:PDF
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REFERÈNCIES NORMATIVES A LA MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA

Àmbit autonòmic

Acord GOV/144/2009, de 15 de setembre, pel qual s’aprova l’Acord de mesures per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya 2009-2012. 

Decret 10/2009, de 27 de gener, de creació del Registre d’empreses sancionades per in-
fraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 
seva publicació. 

Àmbit estatal

Llei 14/2009, d’11 de novembre, per la qual es regula el Programa temporal de protecció 
d’atur i inserció. 

Llei 27/2009, de 30 de desembre, de mesures urgents per al manteniment i el foment de 
l’ocupació i la protecció de les persones aturades.

Ordre TIN/2183/2009, de 31 de juliol, per la qual es distribueixen territorialment per a 
l’exercici econòmic de l’any 2009, per a la gestió per les comunitats autònomes amb com-
petències assumides, subvencions per finançar el cost imputable al 2009 de la pròrroga de la 
mesura consistent en la contractació de 1.500 orientadors per al reforçament de la xarxa d’ofi-
cines d’ocupació inclosa en el Pla extraordinari d’orientació, formació professional i inserció 
laboral, aprovat per l’Acord del Consell de Ministres de 30 d’abril de 2009. 

Reial decret llei 10/2009, de 13 d’agost, pel qual es regula el Programa temporal de pro-
tecció per desocupació i inserció. 

Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons estatal per a l’ocupació 
i la sostenibilitat local.

Reial decret llei 2/2009, de 6 de març, de mesures urgents per al manteniment i el foment 
de l’ocupació i la protecció de les persones aturades. 

Reial decret llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per facilitar a 
les entitats locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms.

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

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5470/09260049.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5470/09260049.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5310/09021032.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5310/09021032.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5310/09021032.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18003.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18003.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21160-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21160-C.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/08/pdfs/BOE-A-2009-13241.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/08/pdfs/BOE-A-2009-13241.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/08/pdfs/BOE-A-2009-13241.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/08/pdfs/BOE-A-2009-13241.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/08/pdfs/BOE-A-2009-13241.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/08/pdfs/BOE-A-2009-13241.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13496.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13496.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17001.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17001.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3903-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3903-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/04/25/pdfs/BOE-A-2009-6856-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/04/25/pdfs/BOE-A-2009-6856-C.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
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Ordre TIN/442/2009, de 24 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre TAS/3623/2006, de 
28 de novembre, per la qual es regulen les activitats preventives en l’àmbit de la Seguretat 
Social i el finançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals.

Ordre TIN/971/2009, de 16 d’abril, per la qual s’estableix la compensació de despeses de 
transport en els casos d’assistència sanitària derivada de riscos professionals i de comparei-
xences per a la realització d’exàmens o valoracions mèdiques. 

Reial decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 
de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, en relació amb l’aplicació 
de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora 
embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància.

Reial decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1311/2005, de 
4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos 
derivats o que puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques.

Resolució de 27 de maig de 2009, de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat 
Social, per la qual es dicten instruccions en matèria de càlcul de capitals cost i sobre consti-
tució per a les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social 
del capital cost corresponent a determinades prestacions derivades de malalties professionals. 

Àmbit comunitari

Decisió del Consell, de 7 de juliol de 2009, relativa a les orientacions per a les polítiques 
d’ocupació dels estats membres. 

Recomanació del Consell, de 25 de juny de 2009, relativa a l’actualització de les orienta-
cions generals de política econòmica dels estats membres i de la Comunitat i a l’execució de 
les polítiques d’ocupació dels estats membres. 

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la «Proposta modificada de direc-
tiva del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball». 

Directiva 2009/104/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, 
relativa a les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors en 
el treball dels equips de treball.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/28/pdfs/BOE-A-2009-3425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/28/pdfs/BOE-A-2009-3425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/28/pdfs/BOE-A-2009-3425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/21/pdfs/BOE-A-2009-6612.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/21/pdfs/BOE-A-2009-6612.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/21/pdfs/BOE-A-2009-6612.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BOE-A-2009-5032.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BOE-A-2009-5032.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BOE-A-2009-5032.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/10/pdfs/BOE-A-2009-9626.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/10/pdfs/BOE-A-2009-9626.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/10/pdfs/BOE-A-2009-9626.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/10/pdfs/BOE-A-2009-9626.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:180:0016:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:180:0016:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:183:0001:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:183:0001:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:183:0001:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:100:0144:0145:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:100:0144:0145:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:100:0144:0145:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:260:0005:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:260:0005:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:260:0005:0019:ES:PDF


933

REFERÈNCIES NORMATIVES A LA MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA

Directiva 2009/148/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, 
sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant 
durant el treball.

Àmbit internacional

Conferència Internacional del Treball. Per recuperar-se de la crisi: un pacte mundial per 
a l’ocupació. Ginebra, 19 de juny de 2009. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:330:0028:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:330:0028:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:330:0028:0036:ES:PDF
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_115078.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_115078.pdf
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REFERÈNCIES NORMATIVES A LA MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA

Àmbit autonòmic

Decret 18/2010, de 23 de febrer, d’aplicació a Catalunya de l’Estatut del treball autònom.

Resolució TRE/1089/2009, de 7 d’abril, per la qual es determina l’import màxim per a 
l’any 2009 destinat a les subvencions consistents en l’abonament de les quotes de la Segu-
retat Social als treballadors que hagin capitalitzat la prestació d’atur, regulades a l’Ordre 
TRE/139/2002, de 16 d’abril. 

Àmbit estatal

Llei 20/2007 de l’Estatut del treball autònom.

Llei 27/2009, de 30 de desembre, de mesures urgents per al manteniment i el foment de 
l’ocupació i la protecció de les persones aturades.

Reial decret 1300/2009, de 31 de juliol, de mesures urgents d’ocupació destinades als tre-
balladors autònoms i a les cooperatives i societats laborals.

Reial decret 197/2009, de 23 de febrer, pel qual es desplega l’Estatut del treball autònom 
en matèria de contracte del treballador autònom econòmicament dependent i el seu registre, i 
es crea el Registre estatal d’associacions professionals de treballadors autònoms.

Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del 
sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la 
lactància natural.

Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupa-
ció i la Sostenibilitat Local.

Reial decret llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per facilitar a 
les entitats locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms.

https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5574/10014078.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5369/09090135.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5369/09090135.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5369/09090135.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5369/09090135.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/07/16/pdfs/A03247-03261.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21160-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21160-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13664-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13664-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/03/04/pdfs/BOE-A-2009-3673-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/03/04/pdfs/BOE-A-2009-3673-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/03/04/pdfs/BOE-A-2009-3673-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/03/21/pdfs/BOE-A-2009-4724-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/03/21/pdfs/BOE-A-2009-4724-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/03/21/pdfs/BOE-A-2009-4724-C.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17001.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17001.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/04/25/pdfs/BOE-A-2009-6856-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/04/25/pdfs/BOE-A-2009-6856-C.pdf
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Àmbit autonòmic

Salut

Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut Català de la Salut. 

Decret 23/2009, de 17 de febrer, de modificació del Decret 407/2006, de 24 d’octubre, de 
creació del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i dels con-
sells tècnics de formació continuada.

Decret 28/2009, de 24 de febrer, pel qual es regula l’atenció podològica de les persones 
diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques com a prestació complemen-
tària a les prestacions comunes del sistema nacional de salut.

Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública. 

Educació

Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els programes de qualificació pro-
fessional inicial.

Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundà-
ria obligatòria per a persones adultes.

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Ordre EDU/342/2009, de 16 de juny, per la qual es crea el Consell Rector de la Xarxa 
FP.cat i se’n regula la composició i el funcionament.

Ordre EDU/388/2009, de 3 d’agost, per la qual es convoquen ajuts per a l’adquisició de 
llibres de text i material didàctic complementari i informàtic per a l’alumnat escolaritzat en 
centres sostinguts amb fons públics durant el curs 2009-2010.

Habitatge

Decret 54/2008, d’11 de març, pel qual s’estableix un règim de cobertures de cobrament 
de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d’habitatges.

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5314/09029054.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5322/09042001.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5322/09042001.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5322/09042001.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5328/09049079.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5328/09049079.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5328/09049079.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5495/09294101.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5463/09246043.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5463/09246043.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5496/09294021.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5496/09294021.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5422/09190005.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5419/09167138.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5419/09167138.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5454/09209111.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5454/09209111.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5454/09209111.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5090/08067147.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5090/08067147.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5044/07361057.pdf
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Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d’Habi-
tatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges 
amb protecció oficial.

Decret 50/2009, de 24 de març, pel qual es modifica el Decret 244/2005, de 8 de novembre, 
d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, i s’estableix l’aplicació de mesures 
per fer front a la conjuntura econòmica del sector de l’edificació. 

Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cè-
dula d’habitabilitat. 

Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges desti-
nats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei d’urbanisme 
pel que fa al dret de reallotjament. 

Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics.

Protecció social, serveis socials i atenció a la dependència 

Decret 151/2009, de 29 de desembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de 
juliol, de suport a les famílies.

Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sis-
tema Català de Serveis Socials.

Llei 23/2009, de 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.

Ordre ASC/512/2009, de 18 de novembre, de la targeta acreditativa de la discapacitat.

Ordre TRE/97/2009, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb 
discapacitat en centres especials de treball i es publiquen els imports màxims per a l’any 2009.

Ordre TRE/98/2009, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport 
a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones 
amb discapacitat en els centres especials de treball, i s’obre la convocatòria per a l’any 2009.

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5419/09147151.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5419/09147151.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5419/09147151.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5347/09079015.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5347/09079015.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5347/09079015.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5357/09092022.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5357/09092022.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5384/09133064.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5384/09133064.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5384/09133064.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5430/09203090.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5342/09070230.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5342/09070230.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5475/09266017.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5475/09266017.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5533/09350033.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5533/09350033.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5536/09356042.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5519/09321177.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5338/09058258.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5338/09058258.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5338/09058258.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5338/09058259.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5338/09058259.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5338/09058259.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5338/09058259.pdf
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Resolució PRE/319/2009, de 9 de gener, per la qual es fixen els imports de la prestació 
econòmica bàsica i dels complements per membre addicional de la renda mínima d’inserció 
per a l’any 2009, així com els ajuts complementaris.

Àmbit estatal

Salut

Llei 28/2009, de 30 de desembre, de modificació de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de 
garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. 

Llei 4/2009, de 15 de juny, de control de precursors de drogues.

Reial decret 1015/2009, de 19 de juny, pel qual es regula la disponibilitat de medicaments 
en situacions especials. 

Reial decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris. 

Reial decret 1616/2009, de 26 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris im-
plantables actius. 

Resolució de 2 de febrer de 2009, de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre 
Drogues, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres pel qual s’aprova l’Estratè-
gia nacional sobre drogues 2009-2016. 

Educació

Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenya-
ments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Reial decret 922/2009, de 29 de maig, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patri-
moni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi del Ministeri d’Educació per al 
curs 2009-2010.

Habitatge

Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre, pel qual es regula la renda bàsica d’emancipació.

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5322/08358067.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5322/08358067.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5322/08358067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21161.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21161.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/16/pdfs/BOE-A-2009-9973.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/20/pdfs/BOE-A-2009-12002.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/20/pdfs/BOE-A-2009-12002.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/06/pdfs/BOE-A-2009-17606.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/06/pdfs/BOE-A-2009-17607.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/06/pdfs/BOE-A-2009-17607.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/13/pdfs/BOE-A-2009-2451.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/13/pdfs/BOE-A-2009-2451.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/13/pdfs/BOE-A-2009-2451.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17005.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17005.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8958.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8958.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8958.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/07/pdfs/A45698-45702.pdf
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Ordre VIV/1952/2009, de 2 de juliol, per la qual es declaren els àmbits territorials de preu 
màxim superior per a l’any 2009, als efectes del Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, 
pel qual es regula el Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012. 

Ordre VIV/2680/2009, de 28 de setembre, per la qual es disposa l’aplicació del nou siste-
ma de finançament establert al Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula 
el Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012. 

Reial decret 1961/2009, de 18 de desembre, pel qual s’introdueixen noves mesures trans-
itòries al Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012. 

Reial decret 97/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1975/2008, de 28 
de novembre, sobre les mesures urgents a adoptar en matèria econòmica, fiscal, d’ocupació 
i d’accés a l’habitatge. 

Protecció social, serveis socials i atenció a la dependència 

Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009.

Ordre PRE/3113/2009, de 13 de novembre, per la qual es dicten normes d’aplicació i desple-
gament del Reial decret 357/1991, de 15 de març, pel qual es desplega, en matèria de pensions 
no contributives, la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual s’estableixen en la Seguretat 
Social prestacions no contributives, sobre rendes o ingressos computables i la seva imputació. 

Ordre TIN/1302/2009, de 21 de maig, per la qual es dicten les normes per a l’elaboració 
dels pressupostos de la Seguretat Social per a l’exercici 2010.

Ordre TIN/41/2009, de 20 de gener, per la qual es despleguen les normes de cotització a la 
Seguretat Social, atur, Fons de garantia salarial i formació professional, contingudes a la Llei 
2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009.

Reial decret 1/2009, de 9 de gener, de revalorització i complements de les pensions de 
classes passives per a l’any 2009.

Reial decret 1010/2009, de 19 de juny, pel qual s’estableixen mesures destinades a com-
pensar la disminució en la cotització a la Seguretat Social dels treballadors el contracte de 
treball dels quals es va extingir com a conseqüència dels expedients de regulació d’ocupació 
76/2000, de 8 de març de 2001, i 25/2001, de 31 de juliol de 2001.

Reial decret 1371/2009, de 13 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 1400/2007, de 
29 d’octubre, pel qual s’estableixen normes per al reconeixement del complement als titulars 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/22/pdfs/BOE-A-2009-12125.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/22/pdfs/BOE-A-2009-12125.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/22/pdfs/BOE-A-2009-12125.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/05/pdfs/BOE-A-2009-15777.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/05/pdfs/BOE-A-2009-15777.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/05/pdfs/BOE-A-2009-15777.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/30/pdfs/BOE-A-2009-21131.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/30/pdfs/BOE-A-2009-21131.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/07/pdfs/BOE-A-2009-2075.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/07/pdfs/BOE-A-2009-2075.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/07/pdfs/BOE-A-2009-2075.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/24/pdfs/A51773-51897.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/20/pdfs/BOE-A-2009-18478.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/20/pdfs/BOE-A-2009-18478.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/20/pdfs/BOE-A-2009-18478.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/20/pdfs/BOE-A-2009-18478.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/26/pdfs/BOE-A-2009-8663.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/26/pdfs/BOE-A-2009-8663.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/24/pdfs/BOE-A-2009-1169.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/24/pdfs/BOE-A-2009-1169.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/24/pdfs/BOE-A-2009-1169.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/10/pdfs/BOE-A-2009-439.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/10/pdfs/BOE-A-2009-439.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/04/pdfs/BOE-A-2009-11032.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/04/pdfs/BOE-A-2009-11032.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/04/pdfs/BOE-A-2009-11032.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/04/pdfs/BOE-A-2009-11032.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/08/pdfs/BOE-A-2009-14338.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/08/pdfs/BOE-A-2009-14338.pdf
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de pensions de jubilació i invalidesa de la Seguretat Social, en la seva modalitat no contribu-
tiva, que resideixen en un habitatge de lloguer, i es prorroga la seva vigència per a l’any 2009.

Reial decret 1430/2009, d’11 de setembre, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 
40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, en relació amb la 
prestació d’incapacitat temporal.

Reial decret 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desplega l’article 161 bis de la Llei 
general de la Seguretat Social, en relació amb l’anticipació de la jubilació dels treballadors 
amb discapacitat en grau igual o superior al 45 per cent.

Reial decret 1855/2009, de 4 de desembre, pel qual es regula el Consell Nacional de la 
Discapacitat.

Reial decret 1856/2009, de 4 de desembre, de procediment per al reconeixement, la decla-
ració i la qualificació del grau de discapacitat, i pel qual es modifica el Reial decret 1971/1999, 
de 23 de desembre.

Reial decret 2005/2009, de 23 de desembre, sobre revalorització i complements de pensi-
ons de classes passives per a l’any 2010.

Reial decret 2007/2009, de 23 de desembre, sobre revalorització de les pensions del sistema 
de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2010.

Reial decret 2127/2008, de 26 de desembre, sobre revalorització de les pensions del siste-
ma de la Seguretat Social i d’altres prestacions públiques per a l’exercici 2009.

Reial decret 2128/2008, de 26 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofes-
sional per a l’any 2009.

Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del 
sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la 
lactància natural.

Reial decret 296/2009, de 6 de març, pel qual es modifiquen determinats aspectes de la 
regulació de les prestacions per mort i supervivència.

Reial decret 328/2009, de 13 de març, pel qual es modifiquen el Reglament general sobre 
inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Segure-
tat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener; el Reglament general sobre cotitza-
ció i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/08/pdfs/BOE-A-2009-14338.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/08/pdfs/BOE-A-2009-14338.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/29/pdfs/BOE-A-2009-15442.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/29/pdfs/BOE-A-2009-15442.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/29/pdfs/BOE-A-2009-15442.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/22/pdfs/BOE-A-2009-20652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/22/pdfs/BOE-A-2009-20652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/22/pdfs/BOE-A-2009-20652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/26/pdfs/BOE-A-2009-20890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/26/pdfs/BOE-A-2009-20890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/26/pdfs/BOE-A-2009-20891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/26/pdfs/BOE-A-2009-20891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/26/pdfs/BOE-A-2009-20891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21047.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21047.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21052.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21052.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/30/pdfs/A52421-52429.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/30/pdfs/A52421-52429.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/30/pdfs/A52429-52430.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/30/pdfs/A52429-52430.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/21/pdfs/BOE-A-2009-4724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/21/pdfs/BOE-A-2009-4724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/21/pdfs/BOE-A-2009-4724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/21/pdfs/BOE-A-2009-4725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/21/pdfs/BOE-A-2009-4725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/28/pdfs/BOE-A-2009-5128.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/28/pdfs/BOE-A-2009-5128.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/28/pdfs/BOE-A-2009-5128.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/28/pdfs/BOE-A-2009-5128.pdf
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de desembre; i el Reglament sobre col·laboració de les mútues d’accident de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre. 

Reial decret 359/2009, de 20 de març, pel qual es modifica el Reial decret 148/1996, de 
5 de febrer, pel qual es regula el procediment especial per al reintegrament de les prestacions 
de la Seguretat Social indegudament percebudes.

Reial decret 710/2009, de 17 d’abril, pel qual es desenvolupen les previsions de la Llei 
2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009, en matèria 
de pensions de classes passives i de determinades indemnitzacions socials.

Reial decret 73/2009, de 30 de gener, sobre les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència per a l’exercici 2009.

Reial decret 74/2009, de 30 de gener, pel qual es determina el nivell mínim de protecció 
garantit a les persones beneficiàries del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència 
per a l’exercici 2009.

Reial decret 897/2009, de 22 de maig, pel qual es modifica el Reglament general de recap-
tació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny.

Reial decret 99/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 614/2007, d’11 
de maig, sobre el nivell mínim de protecció del sistema per a l’autonomia i atenció a la de-
pendència garantit per l’Administració general de l’Estat.

Resolució de 21 d’octubre de 2009, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, per 
la qual es dicten instruccions per a la compensació de les despeses de transport en els casos 
d’assistència sanitària derivada de riscos professionals i de compareixences per a la realitza-
ció d’exàmens o valoracions mèdiques.

Àmbit comunitari

Salut

Decisió de la Comissió, de 30 d’abril de 2009, que modifica la Decisió 2002/253/CE per 
la qual s’estableixen les definicions dels casos per comunicar les malalties transmissibles a 
la xarxa comunitària, de conformitat amb la Decisió 2119/98/CE del Parlament Europeu i 
del Consell.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/28/pdfs/BOE-A-2009-5128.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/28/pdfs/BOE-A-2009-5128.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/10/pdfs/BOE-A-2009-6017.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/10/pdfs/BOE-A-2009-6017.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/10/pdfs/BOE-A-2009-6017.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/30/pdfs/BOE-A-2009-7194.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/30/pdfs/BOE-A-2009-7194.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/30/pdfs/BOE-A-2009-7194.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/31/pdfs/BOE-A-2009-1599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/31/pdfs/BOE-A-2009-1599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/31/pdfs/BOE-A-2009-1599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/31/pdfs/BOE-A-2009-1600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/31/pdfs/BOE-A-2009-1600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/31/pdfs/BOE-A-2009-1600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/15/pdfs/BOE-A-2009-9900.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/15/pdfs/BOE-A-2009-9900.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/19/pdfs/BOE-A-2009-2798.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/19/pdfs/BOE-A-2009-2798.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/19/pdfs/BOE-A-2009-2798.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/BOE-A-2009-17495.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/BOE-A-2009-17495.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/BOE-A-2009-17495.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/BOE-A-2009-17495.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:110:0058:0059:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:110:0058:0059:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:110:0058:0059:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:110:0058:0059:ES:PDF
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Dictamen del CESE sobre el «Llibre blanc – Junts per la salut: un plantejament estratègic 
per a la UE (2008-2013)».

Dictamen del Comitè de les Regions sobre «Seguretat dels pacients». 

Dictamen del Comitè de les Regions sobre la «Proposta de directiva del Parlament Euro-
peu i del Consell, relativa a l’assistència sanitària transfronterera».

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la «Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell, relativa a l’aplicació dels drets dels pacients en l’assistència 
sanitària transfronterera». 

Recomanació del Consell, de 22 de desembre de 2009, sobre la vacunació contra la grip 
estacional. 

Recomanació del Consell, de 30 de novembre de 2009, sobre els entorns lliures de fum. 

Recomanació del Consell, de 8 de juny de 2009, relativa a una acció en l’àmbit de les 
malalties rares. 

Recomanació del Consell, de 9 de juny de 2009, sobre la seguretat dels pacients, en parti-
cular la prevenció i lluita contra les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària. 

Educació

Conclusions del Consell, de 12 de maig de 2009, sobre un marc estratègic per a la coope-
ració europea en l’àmbit de l’educació i la formació («ET 2020»).

Conclusions del Consell, de 26 de novembre de 2009, sobre el desenvolupament profes-
sional de professors i directors de centres docents.

Conclusions del Consell i dels representants dels governs dels estats membres reunits en 
el si del Consell sobre les futures prioritats d’una cooperació reforçada europea en matèria 
d’educació i formació professionals.

Conclusions del Consell i dels representants dels governs dels estats membres reunits en 
el si del Consell, de 26 de novembre de 2009, sobre el desenvolupament del paper de l’edu-
cació en un «triangle del coneixement» que funcioni plenament.

Conclusions del Consell, de 26 de novembre de 2009, sobre l’educació dels nens proce-
dents de la immigració.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:077:0096:0101:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:077:0096:0101:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:200:0063:0069:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:120:0065:0080:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:120:0065:0080:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:175:0116:0121:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:175:0116:0121:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:175:0116:0121:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:348:0071:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:348:0071:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0004:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151:0007:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151:0007:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0006:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0006:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:018:0006:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:018:0006:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:018:0006:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0003:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0003:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0003:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:301:0005:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:301:0005:0008:ES:PDF
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Decisió núm. 1350/2008/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 
2008, relativa a l’Any Europeu de la Creativitat i la Innovació 2009.

Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2009, relativa a la 
creació del sistema europeu de crèdits per a l’educació i la formació professionals (ECVET).

Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2009, sobre l’esta-
bliment d’un marc de referència europeu de garantia de la qualitat en l’educació i la formació 
professionals.

Resolució del Parlament Europeu, de 2 d’abril de 2009, sobre com millorar les escoles: 
un programa de cooperació europea (2008/2329 [INI]).

Resolució del Parlament Europeu, de 2 d’abril de 2009, sobre l’educació dels fills dels 
immigrants (2008/2328 [INI]).

Protecció social, serveis socials i atenció a la dependència 

Reglament (CE) núm. 120/2009 de la Comissió, de 9 de febrer de 2009, que modifica el 
Reglament (CEE) núm. 574/72 del Consell, pel qual s’estableixen les modalitats d’aplicació 
del Reglament (CEE) núm. 1408/71, relatiu a l’aplicació dels règims de la Seguretat Social 
als treballadors per compte d’altri, als treballadors per compte propi i als membres de les se-
ves famílies que es desplacen per la Comunitat.

Reglament (CE) núm. 987/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre 
de 2009, pel qual s’adopten les normes d’aplicació del Reglament (CE) núm. 883/2004, sobre 
la coordinació dels sistemes de seguretat social.

Reglament (CE) núm. 988/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre 
de 2009, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 883/2004, sobre la coordinació dels 
sistemes de seguretat social, i es determina el contingut dels seus annexos.

Àmbit internacional

Educació

Instrument de ratificació del Conveni sobre el reconeixement de qualificacions relatives 
a l’educació superior a la Regió Europea (núm. 165 del Consell d’Europa), fet a Lisboa l’11 
d’abril de 1997.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0115:0117:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0115:0117:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:137E:0043:0049:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:137E:0043:0049:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:137E:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:137E:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:039:0029:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:039:0029:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:039:0029:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:039:0029:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:039:0029:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0043:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0043:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0043:0072:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/03/pdfs/BOE-A-2009-19300.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/03/pdfs/BOE-A-2009-19300.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/03/pdfs/BOE-A-2009-19300.pdf
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Àmbit autonòmic

Acord GOV/115/2009, de 16 de juny, pel qual s’aprova una nova delimitació de diverses 
zones de protecció especial per a les aus (ZEPA).

Acord GOV/138/2009, de 16 de juny, pel qual s’aproven modificacions puntuals de la 
delimitació de diversos espais de la xarxa Natura 2000. 

Acord GOV/150/2009, de 29 de setembre, pel qual s’amplien diverses zones de protecció 
especial per a les aus (ZEPA) delimitades per l’Acord GOV/115/2009, de 16 de juny.

Acord GOV/190/2009, de 24 de novembre, d’aprovació de la revisió del Pla de l’energia 
de Catalunya 2006-2015. 

Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel 
qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les 
zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries 
i de gestió de les dejeccions ramaderes. 

Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius 
aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya. 

Decret 156/2009, de 20 d’octubre, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de desembre, 
pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, i s’hi inclou l’espai de Gallecs. 

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.

Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuació per a la mi-
llora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol. 

Decret 31/2009, de 24 de febrer, pel qual es delimita l’àmbit territorial del Districte de 
Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya i es modifica el Reglament de la planificació hi-
drològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d’octubre. 

Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d’escòries siderúrgiques. 

http://www.xarxanatura2000.com/pdfs/Dogc. Acord de govern 115-2009.pdf
http://www.xarxanatura2000.com/pdfs/Dogc. Acord de govern 115-2009.pdf
https://www.gencat.cat/diari/5459/09243012.htm
https://www.gencat.cat/diari/5459/09243012.htm
http://www.gencat.cat/diari/5475/09268103.htm
http://www.gencat.cat/diari/5475/09268103.htm
https://www.gencat.cat/diari/5520/09322103.htm
https://www.gencat.cat/diari/5520/09322103.htm
http://www.gencat.cat/diari/5422/09188149.htm
http://www.gencat.cat/diari/5422/09188149.htm
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5457/09238005.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5457/09238005.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5457/09238005.pdf
http://www.gencat.cat/diari/5472/09260114.htm
http://www.gencat.cat/diari/5472/09260114.htm
http://www.gencat.es:8000/diari/5489/09287026.htm
http://www.gencat.es:8000/diari/5489/09287026.htm
http://www.gencat.cat/diari/5506/09313098.htm
http://www.gencat.cat/diari/5506/09313098.htm
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/atmosfera/pla_millora_qualitat_aire/doc/decret_prorroga.pdf
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/atmosfera/pla_millora_qualitat_aire/doc/decret_prorroga.pdf
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/atmosfera/pla_millora_qualitat_aire/doc/decret_prorroga.pdf
http://www.gencat.cat/diari/5328/09049066.htm
http://www.gencat.cat/diari/5328/09049066.htm
http://www.gencat.cat/diari/5328/09049066.htm
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5328/09049063.pdf
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Decret 5/2009, de 13 de gener, pel qual es deroga el Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adop-
ció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització de recursos hídrics. 

Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’ad-
missió de residus en els dipòsits controlats. 

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei regu-
ladora dels residus. 

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

Reial decret 949/2009, de 5 de juny, pel qual s’estableixen les bases reguladores de les 
subvencions estatals per fomentar l’aplicació dels processos tècnics del Pla de biodigestió 
dels purins. 

Àmbit estatal

Ordre PRE/2827/2009, de 19 d’octubre, per la qual es modifiquen les quantitats de les 
assignacions sectorials establertes al Pla nacional d’assignació de drets d’emissió de gasos 
d’efecte d’hivernacle 2008-2012. 

Reial decret 1514/2009, de 2 d’octubre, pel qual es regula la protecció de les aigües sub-
terrànies contra la contaminació i el deteriorament. 

Reial decret 1823/2009, de 27 de novembre, pel qual es regula la concessió directa d’una 
subvenció a les comunitats autònomes per a l’execució urgent d’actuacions per al compliment 
de la legislació d’abocadors, incloent-hi la clausura d’abocadors il·legals i la captació de bi-
ogàs en abocadors i altres actuacions complementàries. 

Reial decret llei 6/2009, de 30 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures al sector 
energètic i s’aprova el bo social. 

Àmbit comunitari

Decisió 406/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, relativa 
als esforços dels estats membres en la reducció de les seves emissions de gasos d’efecte d’hi-
vernacle amb vista a complir els compromisos de la Comunitat abans del 2020. 

Directiva 2009/126 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, relati-
va a la recuperació de vapors de gasolina de la fase II durant el proveïment de carburant dels 
vehicles de motor a les estacions de servei. 

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sequera/derogacio_decret_sequera.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sequera/derogacio_decret_sequera.pdf
https://www.gencat.cat/diari/5370/09114015.htm
https://www.gencat.cat/diari/5370/09114015.htm
http://www.gencat.cat/municat/decret_legislatiu_1_2009.pdf
http://www.gencat.cat/municat/decret_legislatiu_1_2009.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5524/09336035.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/23/pdfs/BOE-A-2009-10331.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/23/pdfs/BOE-A-2009-10331.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/23/pdfs/BOE-A-2009-10331.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/23/pdfs/BOE-A-2009-16797.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/23/pdfs/BOE-A-2009-16797.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/23/pdfs/BOE-A-2009-16797.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/10/22/pdfs/BOE-A-2009-16772-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/10/22/pdfs/BOE-A-2009-16772-C.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/28/pdfs/BOE-A-2009-18974.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/28/pdfs/BOE-A-2009-18974.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/28/pdfs/BOE-A-2009-18974.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/28/pdfs/BOE-A-2009-18974.pdf
http://www.mityc.es/energia/Tur/Normativa/DocumentosNormativa/RDL_6_2009.pdf
http://www.mityc.es/energia/Tur/Normativa/DocumentosNormativa/RDL_6_2009.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0136:0148:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0136:0148:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0136:0148:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0036:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0036:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0036:0039:ES:PDF
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Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, rela-
tiva al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables i per la qual es modifiquen i 
deroguen les directives 2001/77/CE i 2003/30/CE. 

Directiva 2009/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, per la 
qual es modifica la Directiva 2003/87/CE per millorar i ampliar el règim comunitari de co-
merç de drets d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Directiva 2009/30/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, per 
la qual es modifica la Directiva 98/70/CE en relació amb les especificacions de la gasolina, 
el dièsel i el gasoil, s’introdueix un mecanisme per controlar i reduir les emissions de gasos 
d’efecte d’hivernacle, es modifica la Directiva 1999/32/CE del Consell en relació amb les 
especificacions del combustible utilitzat pels vaixells de navegació interior i es deroga la 
Directiva 93/12/CEE.

Directiva 2009/31/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’emmagatzemat-
ge geològic de diòxid de carboni, i per la qual es modifiquen les directives 2000/60/CE, 
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE i el Reglament 1013/2006 del Parlament 
Europeu i del Consell. 

Directiva 2009/33/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la promoció de ve-
hicles de transport per carretera nets i energèticament eficients. 

Reglament 1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, 
sobre les substàncies que exhaureixen la capa d’ozó. 

Reglament 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, 
relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i audi-
toria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament 761/2001 i les decisions 
2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió. 

Àmbit internacional

Acord de Copenhaguen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0088:0113:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0088:0113:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0088:0113:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0088:0113:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0088:0113:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0088:0113:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0114:0135:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0114:0135:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0114:0135:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0114:0135:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0005:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0005:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001:0045:ES:PDF
http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/application/pdf/cop15_cph_auv.pdf





