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Relació de disposicions legals d’utilitat per a la gestió
La disposició legal que regeix la planificació i gestió dels espais naturals protegits és el text normatiu del Pla
especial de protecció del medi físic i del paisatge. També són d’aplicació un conjunt de disposicions legals,
tant de caràcter general com sectorial . A continuació es relacionen les disposicions que s’utilitzen amb més
freqüència .

Àmbit d’aplicació Disposició rang/data

Títol

Publicació

ESTATAL

Llei 1/1970, de 4 d’abril

Llei de caça

BOE 62

6-4-1970

ESTATAL

Decret 506/1971, de 25 de març

Aprovació del Reglament per a l’execució
de la Llei de caça

BOE 76

30-3-1971

PROVINCIAL

Resolució de 14 de juliol de 1976

Pla general metropolità d’ordenació urbana
de l’Entitat Metropolitana de Barcelona

BOP

19-7-1976

AUTONÒMIC

Llei 12/81, de 24 de desembre
(adequació per Decret legislatiu
14/1994)

Establiment de normes addicionals de
protecció dels espais d’especial interès
natural afectats per activitats extractives

D OGC 189

31-12-1981

AUTONÒMIC

Decret 169, de 12 de maig de 1983

Unitat mínima de conreu

DOGC 330

20-5-1983

AUTONÒMIC

Ordre de 5 de novembre de 1984

Protecció de plantes de la flora autòctona
amenaçada de Catalunya

DOGC 493

12-12-1984

AUTONÒMIC

Llei 12/1985, de 13 de juny (adequació
pel Decret legislatiu 11/1994
i modificada per la Llei 12/2006, de
27 de juliol)

Llei d’espais naturals de Catalunya

DOGC 556

28-6-1985

ESTATAL

Reial decret 849/1986, d’11 d’abril
(modificat pel RD 9/2008, d’11 de gener
de 2008 i RD 367/2010, de 26 de març)

Aprovació del Reglament del domini públic
hidràulic

BOE 103

30-4-1986

ESTATAL

Conveni de Berna,
19 de setembre de 1979

Conservació de la vida silvestre i del medi
natural a Europa

BOE 235

1-10-1986

AUTONÒMIC

Disposició de 30 de juliol de 1986
(modificada el 2 d’abril de 1998
–DOGC 2672, de 2 de juliol de 1998)

Aprovació del Pla especial del Parc del Castell
de Montesquiu

DOGC 755

20-10-1986

AUTONÒMIC

Decret 378/1986, de 18 de setembre

Establiment de plans de prevenció
d’incendis en els espais naturals de
protecció especial

DOGC 803

13-2-1987

AUTONÒMIC

Disposicions de 24 de maig i 16 de
desembre de 1986 (modificades el
22 de novembre de 1995 –DOGC 2157,
de 22-1-1996– i el 19 de novembre
de 2001 –DOGC 3592, d’11-03-2002)

Aprovació del Pla especial del Parc del Garraf

DOGC 805

18-2-1987

AUTONÒMIC

Decret 105/1987, de 20 de febrer

Decret pel qual es declara parc natural el
massís del Montseny

DOGC 827

10-4-1987

AUTONÒMIC

Decret 106/1987, de 20 de febrer

Decret pel qual es declaren parc natural el
massís de Sant Llorenç de Munt i la serra
de l’Obac

DOGC 827

10-4-1987

AUTONÒMIC

Llei 6/1988, de 30 de març (adequació pel
Decret legislatiu 10/1994, de 26 de juliol)

Llei forestal de Catalunya

DOGC 978

15-4-1988
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Àmbit d’aplicació Disposició rang/data

Títol

Publicació

ESTATAL

Ordre de 18 de maig de 1988

Normes sobre el pintat dels suports de les línies
aèries de transport

BOE 128

28-5-1988

AUTONÒMIC

Ordre d’11 de maig de 1988

Aprofitaments de suro

DOGC 999

AUTONÒMIC

Ordre de 28 de novembre de 1988

Creació del Registre de nuclis zoològics de
Catalunya

DOGC 1087 30-12-1988

AUTONÒMIC

Decret 35/1990, de 25 de gener

Unitat mínima forestal

DOGC 1260

26-2-1990

ESTATAL

RDLEG 339/1990, de 2 de març

Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària

BOE 63

14-3-1990

DIPUTACIÓ
DE BARCELONA

Anunci de 14 de maig de 1990

Aprovació definitiva del Pla especial del
Montnegre-Corredor

DOGC 1300

1-6-1990

AUTONÒMIC

Decret 21/1991, de 22 de gener

Prevenció i lluita contra les plagues forestals

DOGC 1441

25-2-1991

AUTONÒMIC

Ordre de 16 de juliol de 1991

Regulació d’aprofitaments forestals per a ús domèstic

DOGC 1476

05-8-1991

AUTONÒMIC

Llei 20/1991, de 25 de novembre

Promoció de l’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques

DOGC 1526 04-12-1991

AUTONÒMIC

Llei 38/1991, de 30 de desembre

Instal·lacions destinades a activitats amb infants
i joves

DOGC 1543

20-1-1992

AUTONÒMIC

Decret 148/1992, de 9 de juny

Regulació d’activitats fotogràfiques, científiques i
esportives que puguin afectar les espècies de la
fauna salvatge

DOGC 1618

13-7-1992

COMUNITARI

Directiva 1992/43, de 21 de maig
Modificada per la Disposició final 1a
del RD 1015/2013, de 20 de desembre

Conservació dels hàbitats naturals i de la fauna
i flora silvestres del patrimoni natural i de la
biodiversitat

DOCE L 206 22-7-1992
BOE 305
21-12-2013

AUTONÒMIC

Disposició d’11 de novembre de 1992
(modificada el 2-12-1997
–DOGC 2562, de 22-1-1998)

Aprovació del Pla especial de protecció del medi
físic i del paisatge de l’espai natural d’Olèrdola

DOGC 1672 20-11-1992

AUTONÒMIC

Decret 328/92, de 14 de desembre
(modificat pels decrets 213/1997
i 278/2007)

Pla d’espais d’interès natural

DOGC 1714

1-3-1993

AUTONÒMIC

Decret 230/1993, de 6 de setembre

Exercici de les funcions d’inspecció i control en
l’àmbit de la protecció del medi ambient

DOGC 1806

8-10-1993

AUTONÒMIC

Decret 61/1994, de 22 de febrer

Regulació de les explotacions ramaderes

DOGC 1878

28-3-1994

AUTONÒMIC

Resolució de 24 d’octubre de 1994

Publicació de l’Acord de 29 de setembre de
1994, pel qual s’aprova el Pla de protecció civil
d’emergències per incendis forestals a
Catalunya (INFOCAT)

DOGC 1970

9-11-1994

AUTONÒMIC

Decret 64/1995, de 7 de març

Mesures de prevenció d’incendis forestals

DOGC 2022

10-3-1995

AUTONÒMIC

Llei 1/1995, de 16 de març

Aprovació del Pla territorial general de
Catalunya

DOGC 2032

31-3-1995

AUTONÒMIC

Ordre de 18 de juliol de 1991, modificada
per l’ordre de 5 de juliol de 1995

Aprofitaments de pinyes

DOGC 1479
DOGC 2076

12/08/1995
17/07/1995

AUTONÒMIC

Llei 9/1995, de 27 de juliol

Regulació de l’accés motoritzat al medi natural

DOGC 2082

2-8-1995

AUTONÒMIC

Resolució de 30 d’octubre de 1995

Aprovació d’una ordenança municipal tipus
reguladora del soroll i les vibracions

DOGC 2126 10-11-1995

ESTATAL

Reial decret 1997/1995, de 7 de
desembre (modificat pel Reial Decret
1421/2006, d’1 de desembre)

Establiment de mesures per contribuir a
garantir la biodiversitat mitjançant la
conservació dels hàbitats naturals i de la
fauna i flora silvestres

BOE 310

AUTONÒMIC

Decret 83/1996, de 5 de març

Mesures de regularització d’abocaments
d’aigües residuals

DOGC 2180

1-6-1988

28-12-1995

11-3-1996
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Àmbit d’aplicació Disposició rang/data
AUTONÒMIC

Decret 175/1996, de 4 de juny

Títol
Regulació de desarrelament d’arbres i
arbustos

Publicació

DOGC 2216

10-6-1996

AUTONÒMIC

Decret 268/1996, de 23 de juliol

Establiment de mesures de tractament
periòdic i selectiu de vegetació a la zona
d’influència de les línies aèries de conducció
elèctrica per a la prevenció d’incendis
forestals i la seguretat de les instal·lacions

DOGC 2236

29-7-1996

COMUNITARI

Directiva 1997/62/CEE, del Consell
de 17 d’octubre de 1997

Directiva per la qual s’adapta al progrés
científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE,
relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de fauna i flora silvestres

DOCE L 305

8-11-1997

AUTONÒMIC

Decret 130/1998, de 12 de maig

Mesures de prevenció d’incendis forestals
en les àrees d’influència de carreteres

DOGC 2656

9-6-1998

AUTONÒMIC

Decret 165/1998, de 8 de juliol

Àrees de caça amb regulació especial

DOGC 2680

14-7-1998

AUTONÒMIC

Decret 166/1998, de 8 de juliol

Reglament de la Llei 9/1995, de 27 de
juliol, de regulació de l’accés motoritzat
al medi natural

DOGC 2680

14-7-1998

AUTONÒMIC

Edicte de 12 d’agost de 1998

Edicte sobre la Resolució 19-6-1998, pel
qual s’aprova definitivament l’ampliació
de l’espai natural de Sant Llorenç del Munt
i la serra de l’Obac

DOGC 2721

9-9-1998

AUTONÒMIC

Decret 93/1999, de 6 d’abril

Procediments de gestió de residus

DOGC 2865

12-4-1999

AUTONÒMIC

Ordre de 21 d’abril de 1999

Instruccions generals per a la redacció,
l’aprovació i la revisió dels plans tècnics
de gestió cinegètica

DOGC 2879

30-4-1999

AUTONÒMIC

Decret 136/1999, de 18 de maig
(modificat pel Decret 143/2003,
de 10 de juny)

Reglament de la Llei de la intervenció
integral de l’administració ambiental

DOGC 3911

21-5-1999

COMUNITARI

Directiva 1999/31, del Consell,
de 26 d’abril

Abocament de residus

DOCE L 182

16-7-1999

AUTONÒMIC

Ordre de 21 de juliol de 1999

Regulació de la captura en viu, la tinença
i l’exhibició pública d’ocells fringíl·lids
per a activitats tradicionals

DOGC 2938

26-7-1999

AUTONÒMIC

Decret 217/99, de 27 de juliol

Gestió de vehicles fora d’ús

DOGC 2945

4-8-1999

AUTONÒMIC

Llei 7/1999, de 30 de juliol

Centre de la Propietat Forestal

DOGC 2948

9-8-1999

AUTONÒMIC

Llei 10/1999, de 30 de juliol

Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos

DOGC 2948

9-8-1999

AUTONÒMIC

Ordre de 18 de gener de 2000

Constitució de les ponències ambientals
en els ens locals

DOGC 3083

22-2-2000

AUTONÒMIC

Resolució de 28 de novembre de 2000

Aprovació d’una ordenança municipal tipus
reguladora de la intervenció administrativa
de les activitats en el marc de la Llei 3/1998
i disposicions que la despleguen

DOGC 3282 11-12-2000

AUTONÒMIC

Decret 148/2001, de 29 de maig
(modificat pel Decret 281/2003)

Ordenació ambiental de les instal·lacions
de telefonia mòbil i altres instal·lacions
de radiocomunicació

DOGC 3404

7-6-2001

AUTONÒMIC

Decret 174/2002, d’11 de juny
(modificat pel Decret 147/2009,
de 22 de setembre)

Regulador de la implantació de l’energia
eòlica a Catalunya

DOGC 3664

26-6-2001

ESTATAL

Reial decret legislatiu 1/2001,
de 20 de juliol (modificat per les
lleis 16/2002, 53/2002, 62/2003,
42/2007 i el RD 4/2007)

Aprovació del Text refós de la Llei d’aigües

BOE 176

24-7-2001
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Àmbit d’aplicació Disposició rang/data

Títol

Publicació

AUTONÒMIC

Edicte de 10 de maig de 2002

Aprovació definitiva del Pla especial de
protecció i millora del sector sud de la
serralada de Marina

DOGC 3642

24-5-2002

AUTONÒMIC

Decret 170/2002, d’11 de juny

Mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos

DOGC 3663

ESTATAL

Ley 16/2002, de 1 de julio
Derogada pel Reial decret
legislatiu 1/2016, de 16 de desembre

Llei de prevenció i control integrats de la
contaminació

BOE 157

2-7-2002

AUTONÒMIC

Llei 13/2002, de 21 de juny
(modificada per la Llei 9/2011,
de 29 de desembre i el RDL 3/2010,
de 5 d’octubre)

Llei de turisme de Catalunya

DOGC 3669

3-7-2002

AUTONÒMIC

Llei 16/2002, de 28 de juny (modificat
pel Decret 176/2009, de 10 de
novembre, que aprova el Reglament)

Protecció contra la contaminació acústica

DOGC 3675

11-7-2002

ESTATAL

Reial decret 842/2002, de 2 d’agost

Aprovació del reglament electrotècnic
de baixa tensió

BOE 224

18-9-2002

AUTONÒMIC

Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer

Desplegament de les mesures preventives
que estableix el Decret 64/1995, de 7 de
març, de mesures de prevenció d’incendis
forestals

DOGC 3829

24-2-2003

AUTONÒMIC

Decret 56/2003, de 4 de febrer

Regulació de les activitats fisicoesportives
al medi natural

DOGC 3838

7-3-2003

AUTONÒMIC

Decret 111/2003, d’1 d’abril

Decret de modificació de la composició de les
comissions consultives d’accés motoritzat al
medi natural regulades pel Decret 166/1998,
de 8 de juliol, de regulació de l’accés
motoritzat al medi natural

DOGC 3870

24-4-2003

AUTONÒMIC

Llei 5/2003, de 22 d’abril

Mesures de prevenció d’incendis forestals a
les urbanitzacions sense continuïtat urbana

DOGC 3879

8-5-2003

AUTONÒMIC

Decret 140/2003, de 10 de juny
(modificat pel Decret 16/2014,
d’11 de febrer)

Reglament d’instal·lacions destinades a
activitats amb infants i joves

DOGC 3907

18-6-2003

AUTONÒMIC

Decret legislatiu 3/2003,
de 4 de novembre (modificat per
la Llei 10/2011, de 29 de desembre)

Aprovació del Text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya

DOGC 4015 21-11-2003

ESTATAL

Llei 43/2003, de 21 de novembre
(modificada per la Llei 10/2006,
de 28 d’abril)

Llei de monts

BOE 280

AUTONÒMIC

Decret 293/2003, de 18 de novembre

Aprovació del Reglament general de carreteres

DOGC 4027 10-12-2003

ESTATAL

Reial decret 1428/2003, de 21 de
novembre (modificat pel RD 965/2006,
d’1 de setembre)

Reglament general de circulació

BOE 306

AUTONÒMIC

Edicte de 8 de març de 2004

Aprovació del Pla especial de protecció
i millora del Consorci de l’Espai Natural
de les Guilleries-Savassona

DOGC 4093

17-3-2004

AUTONÒMIC

Resolució MAH/1686/2004,
de 4 de juny
(modificat límits 2013)

Resolució per la qual es fa públic l’Acord de
govern de 25 de maig de 2004, pel qual
s’aprova definitivament el Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge de
la Conreria-Sant Mateu-Céllecs

DOGC 4154

15-6-2004

AUTONÒMIC

Ordre MAH/226/2004, de 16 de juny

Modificació de l’Ordre de 21 d’abril de 1999,
per la qual es fixen les instruccions generals
per a la redacció, l’aprovació i la revisió
dels plans tècnics de gestió cinegètica

DOGC 4168

6-7-2004

AUTONÒMIC

Resolució MAH/3581/2004,
de 17 de desembre

Resolució per la qual es fa públic l’Acord de
govern de 14 de desembre de 2004,
d’aprovació definitiva del Pla especial de
delimitació definitiva de l’espai del PEIN el Foix

DOGC 4296

7-1-2005

25-6-2002

22-11-2003

23-12-2003
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Àmbit d’aplicació Disposició rang/data

Títol

Publicació

AUTONÒMIC

Decret 125/2005, de 14 de juny
(modificat pel Decret 342/2011,
de 17 de maig) i derogat pel
Decret 277/2016, de 2 d’agost

Reestructuració dels serveis territorials del
Departament del Medi Ambient i Habitatge

DOGC 4407

16-6-2005

AUTONÒMIC

Llei 8/2005, de 8 de juny

Protecció, gestió i ordenació del paisatge

DOGC 4407

16-6-2005

AUTONÒMIC

Edicte de 7 de juny

Aprovació definitiva del Pla director
urbanístic del sistema costaner

DOGC 4407

16-6-2005

AUTONÒMIC

Decret 123/2005, de 14 de juny

Mesures de prevenció dels incendis forestals
a les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana

DOGC 4407

16-6-2005

AUTONÒMIC

Ordre MAH/360/2005, de 5 d’agost

Ordre sobre mesures urgents per a la
prevenció d’incendis forestals

DOGC 4446

11-8-2005

AUTONÒMIC

Decret 206/2005, de 27 de setembre
(modificat pel Decret 64/1995,
de 7 de març)

Decret de modificació del Decret 64/1995,
de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures
de prevenció d’incendis forestals

DOGC 4479

29-9-2005

AUTONÒMIC

Decret 21/2006, de 14 de febrer

Decret pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència als edificis

DOGC 4574

16-2-2006

ESTATAL

Llei 10/2006, de 28 d’abril

Modificació de la Llei 43/2003, de monts

BOE 102

29-4-2006

ESTATAL

Llei 27/2006, de 18 de juliol (incorpora
les directives 2003/4/CE i 2003/35/CE)

Regulació dels drets d’accés a la informació,
de participació pública i d’accés a la justícia
en matèria de medi ambient

BOE 171

19-7-2006

AUTONÒMIC

Decret 305/2006, de 18 de juliol
(modificat pel Decret 1/2007, de
mesures urgents en matèria urbanística,
i modificat pel Decret 80/2009, de 19
de maig i Llei 3/2012, de 22 de febrer)

Decret pel qual s’aprova el reglament
de la Llei d’urbanisme

DOGC 4682

24-7-2006

AUTONÒMIC

Llei 12/2006, de 27 de juliol
(modificada pel DL 2/2008,
de 15 d’abril)

Mesures en matèria de medi ambient i de
modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003,
relatives a la protecció dels animals; de la
Llei 12/1985, d’espais naturals; de la Llei 9/1995,
de l’accés motoritzat al medi natural, i de la
Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació
de les activitats d’incidència ambiental

DOGC 4690

3-8-2006

AUTONÒMIC

Decret 343/2006, de 19 de setembre

Desenvolupament de la Llei 8/2005,
de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació
del paisatge, regulació dels estudis i
informes d’impacte i integració paisatgística

DOGC 4723

21-9-2006

AUTONÒMIC

Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre

Designació de zones d’especial protecció
per a les aus (ZEPA) i aprovació de la proposta
de llocs d’importància comunitària (LIC)

DOGC 4735

6/10/2006

ESTATAL

Llei 26/2007, de 23 d’octubre
(modificada pel RDL 8/2011,
d’1 de juliol)

Llei de responsabilitat mediambiental

BOE 255

24-10-2007

ESTATAL

Llei 42/2007, de 13 de desembre

Patrimoni Natural i de la Biodiversitat

BOE 299

14-12-2007

AUTONÒMIC

Decret 278/2007, de 18 de desembre

Decret de modificació del Decret 328/1992,
de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla
d’espais d’interès natural

DOGC 5033 20-12-2007

ESTATAL

Reial decret 9/2008, d’11 de gener

Modificació del Reglament de domini públic
hidràulic (RD 849/1986)

BOE 14

16-1-2008

ESTATAL

Reial decret legislatiu 1/2008,
d’11 de gener (modificat per la
Llei 6/2010, de 24 de març)

Aprovació del Text refós de la Llei d’avaluació
d’impacte ambiental de projectes

BOE 23

26-1-2008

ESTATAL

Reial decret 223/2008, de 15 de febrer

Reglament sobre condicions tècniques i
garanties de seguretat en línies elèctriques
d’alta tensió

BOE 68

19-3-2008
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Àmbit d’aplicació Disposició rang/data

Títol

Publicació

AUTONÒMIC

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril
(modificat pel RDL 8/2011, d’1 de juliol,
i modificat pel DL 2/2011, de 15 de
novembre)

Aprovació del Text refós de la Llei de protecció
dels animals

DOGC 5113

17-4-2008

ESTATAL

Reial decret legislatiu 2/2008,
de 20 de juny

Aprovació del Text refós de la Llei del sòl

BOE 154

26-6-2008

AUTONÒMIC

Decret 172/2008, de 26 d’agost

Creació del Catàleg de flora amenaçada
de Catalunya

DOGC 5204

28-8-2008

ESTATAL

Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost

Establiment de mesures per a la protecció
de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució
en línies elèctriques d’alta tensió

BOE 222

13-9-2008

ESTATAL

Reial decret 2090/2008,
de 22 de desembre

Reglament de desenvolupament parcial de la
Llei 26/2007, de responsabilitat mediambiental

BOE 308

23-12-2008

AUTONÒMIC

Resolució del conseller de PTiOP
d’11 de desembre

Aprovació definitiva del Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge del
Parc Natural del Montseny

DOGC 5308

30-1-2009

AUTONÒMIC

Llei 3/2009, de 10 de març

Regularització i millora d’urbanitzacions
amb dèficits urbanístics

DOGC 5342

19-3-2009

AUTONÒMIC

Llei 6/2009, de 28 d’abril (modificada
per la Llei 10/2011, de 29 de desembre)

Avaluació ambiental de plans i programes

DOGC 5374

7-5-2009

AUTONÒMIC

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol
(modificat per la Llei 9/2011, de 29
de desembre)

Text refós de la Llei reguladora dels residus

DOGC 5430

28-7-2009

AUTONÒMIC

Decret 147/2009, de 22 de setembre

Regulació dels procediments administratius
aplicables per a la implantació de parcs eòlics
i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya

DOGC 5472

28-9-2009

AUTONÒMIC

Llei 20/2009, de 4 de desembre
(modificada per la Llei 9/2011,
de 29 de desembre, i per la
Llei 5/2012, de 20 de març)

Prevenció i control ambiental de les activitats
(PCAA); deroga la Llei 3/1998, d’intervenció
integral de l’administració ambiental

DOGC 5524 11-12-2009

AUTONÒMIC

Llei 22/2009, de 23 de desembre
(modificada per la Llei 9/2011,
de 29 desembre)

Ordenació sostenible de la pesca en aigües
continentals

DOGC 5536 30-12-2009

AUTONÒMIC

Llei 26/2009, de 23 de desembre

Mesures fiscals, financeres i administratives
que modifiquen els articles 67, 76, 77 .1 i 83
de la LUC, que fan referència als plans especials
urbanístics

DOGC 5537 31-12-2009

COMUNITARI

Directiva 2009/147/CE,
de 30 de novembre

Conservació de les aus silvestres

DOCE L20

26-1-2010

ESTATAL

Llei 6/2010, de 24 de març

Modificació del Text refós de la Llei d’avaluació
d’impacte ambiental de projectes, aprovat pel
DL 1/2008, d’11 de gener

BOE 73

25-3-2010

AUTONÒMIC

Acord de la Generalitat de 20 d’abril

Aprovació definitiva del Pla territorial
metropolità de Barcelona

DOGC 5627

12-5-2010

AUTONÒMIC

Decret 88/2010, de 29 de juny

Aprova el programa de gestió de residus
Industrials de Catalunya, i modifica el Decret
93/1999, de 6-4-1999, sobre procediment de
gestió de residus

AUTONÒMIC

Decret 82/2010, de 29 de juny

Aprovació del catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció
i es fixa el contingut d’aquestes mesures

DOGC 5665

7-7-2010

AUTONÒMIC

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
(modificat per la Llei 3/2012,
de 22 de febrer)

Aprovació del Text refós de la Llei d’urbanisme

DOGC 5686

5-8-2010
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Àmbit d’aplicació Disposició rang/data

Títol

Publicació

AUTONÒMIC

Llei 31/2010, de 3 d’agost
(modificada per la Llei 3/2012,
de 22 de febrer)

Mesures referents a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona

DOGC 5708

6-9-2010

ESTATAL

Reial decret 556/2011, de 20 d’abril

Desenvolupament de l’Inventari espanyol
de patrimoni natural i la biodiversitat

BOE 112

11-5-2011

AUTONÒMIC

Acord GOV/85/2011, de 24 de maig

Aprovació de la segona revisió del Pla especial
d’emergències per incendis forestals de
Catalunya (INFOCAT)

DOGC 5887

26-5-2011

ESTATAL

Reial decret 1274/2011,
de 16 de setembre

Pla estratègic del patrimoni natural i de la
biodiversitat 2011-2017

BOE 236

30-9-2011

ESTATAL

Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre

Reglament de valoracions de la Llei del sòl

BOE 270

09-11-2011

ESTATAL

Reial decret 1628/2011, de 14 de
novembre (modificat pel RD 630/2013,
de 2 d’agost)

Regulació del llistat i catàleg espanyol
d’espècies exòtiques invasores

BOE 298

12-12-2011

AUTONÒMIC

Ordre AAM/382/2011, de 28 de
desembre

Establiment i regulació de la declaració única
agrària de 2012

DOGC 6041

10-1-2012

COMUNITARI

Reglament (UE) núm . 101/2012,
de 6 de febrer de 2012, de la Comissió

Protecció d’espècies de la fauna i flora silvestres
mitjançant el control del seu comerç

DOUE L39

11-2-2012

AUTONÒMIC

Llei 3/2012, de 22 de febrer

Modificació del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel DL 1/2012, de 3 d’agost

DOGC 6077

29-2-2012

AUTONÒMIC

Edicte de 20 d’abril de 2012

Nou Pla especial del Parc del Foix

DOGC 6117

27-4-2012

ESTATAL

Reial decret llei 17/2012, de 4 de maig

Mesures urgents en matèria de medi ambient

BOE 108

5-5-2012

AUTONÒMIC

Resolució EMO/362/2013, de 18 de
febrer

Aprovació del model per establir els criteris per
a l’atorgament de categories dels establiments
de turisme rural

DOGC 6326

1-3-2013

AUTONÒMIC

Resolució AAM/531/2013, d’11 de març

Fixació de les espècies objecte d’aprofitament
cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes
especials per a la temporada 2013-2014 a
Catalunya

DOGC 6337

18-3-2013

AUTONÒMIC

Decret 150/2013, de 9 d’abril

Aprovació de la modificació del Pla d’espais
d’interès natural (PEIN), aprovat pel Decret
328/1992, de 14 de desembre, en relació amb
l’espai de la Conreria - Sant Mateu - Céllecs
(modificació dels límits del PEIN del Parc de la
Serralada Litoral)

DOGC 6353

11-4-2013

AUTONÒMICA

Ordre AAM/111/2013, de 24 de maig

Desplegament de mesures preventives per a la
lluita contra els incendis forestals relatives a
l’activitat agrícola

DOGC 6389

4-6-2013

AUTONÒMICA

Decret 203/2013, de 30 de juliol

Reglament de campaments juvenils

DOGC 6429

31-7-2013

ESTATAL

Reial decret 670/2013, de 6 de setembre

Modificació del Reglament del domini públic
hidràulic, aprovat pel RD 849/1986, d’11 d’abril,
en matèria de registre d’aigües i criteris de
valoració de danys al domini públic hidràulic

BOE 227

21-9-2013

ESTATAL

Llei 21/2013, de 9 de desembre

Avaluació ambiental

BOE 296

1-12-2013

ESTATAL

Reial decret 893/2013, de 15 de novembre

Directriu bàsica de planificació de protecció civil
d’emergència per incendis forestals

BOE 293

7-12-2013

ESTATAL

Reial decret 1015/2013, de 20 de
desembre

Modificació dels annexos I, II i V de la
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni
natural i de la biodiversitat

BOE 305

21-12-2013

AUTONÒMIC

Llei 13/2014, de 30 d’octubre

Llei d’accessibilitat de Catalunya

BOE 281

20/11/2014
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Àmbit d’aplicació Disposició rang/data

Títol

Publicació

AUTONÒMIC

Decret 30/2015, de 3 de març

Aprovació del catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció,
i es fixa el contingut d’aquestes mesures

DOGC 6842

31-3-2015

AUTONÒMIC

Decret 60/2015, de 28 d’abril

Entitats col·laboradores de medi ambient

DOGC 6862

30-4-2015

ESTATAL

Reial decret legislatiu 6/2015, de
30 d’octubre

Text refós de la llei sobre trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat vial

BOE 261

31-10-2015

ESTATAL

Reial decret legislatiu 7/2015, de
30 d’octubre

Text refós de la llei del sòl i rehabilitació
urbana

BOE 261

31-10-2015

AUTONÒMIC

Decret 242/2015, de 10 de novembre

Regula el desarrelament d’arbres i d’arbustos

DOGC 6996 12-11-2015

AUTONÒMIC

ORDRE ARP/122/2017, de 13 de juny

Regulació dels instruments d'ordenació forestal

DOGC 7393 19-06-2017
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