I.9. Estat espanyol
(BOE d’1 de gener a 30 de juny de 2009)

Anna M. Pla Boix*

Ensenyament i universitats

Resolució de 19 de gener de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació, per la qual es convoquen ajudes per participar en un programa d’immersió lingüística a colònies de vacances, durant l’estiu de 2009 (BOE núm.
32, de 6 de febrer de 2009, secc. III, p. 12942).
Resolució de 26 de gener de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació, per la qual es convoquen ajudes per a cursos de llengua anglesa, durant
l’estiu de 2009, destinades a joves entre 16 i 30 anys (BOE núm. 37, de 12 de
febrer de 2009, secc. III, p. 15159).
Resolució de 26 de gener de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació, per la qual es convoquen ajudes per a cursos de llengua anglesa a l’estranger, destinades a mestres i estudiants dels ensenyaments conduents a l’obtenció del títol de mestre (BOE núm. 37, de 12 de febrer de 2009, secc. III,
p. 15155).
Resolució de 26 de gener de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació, per la qual es convoquen ajudes per a cursos de llengua alemanya i
francesa a l’estranger durant l’estiu de 2009, per a l’alumnat de grau superior
de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius (BOE núm. 37, de 12 de febrer de 2009, secc. III, p. 15151).
Resolució de 26 de gener de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació, per la qual es convoquen ajudes per a cursos de llengua alemanya i
francesa a l’estranger durant l’estiu de 2009, per a l’alumnat d’estudis universitaris i d’ensenyaments artístics superiors (BOE núm. 37, de 12 de febrer de
2009, secc. III, p. 15147).
Resolució de 26 de gener de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació, per la qual es convoquen ajudes per a cursos de llengua francesa a
França durant el mes de juliol de 2009 (BOE núm. 37, de 12 de febrer de
2009, secc. III, p. 15143).
* Anna M. Pla Boix, professora lectora de Dret Constitucional de la Universitat de
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Resolucions d’1 de desembre de 2008, de la Secretaria General Tècnica, per
les quals es publiquen els convenis de col·laboració entre el Ministeri d’Educació, Política Social i Esport i les comunitats autònomes d’Aragó, Cantàbria,
Castella-la Manxa, Catalunya, Extremadura, Galícia, Múrcia, la Rioja, País
Basc, Astúries i Madrid, per dotar d’auxiliars de conversa a centres educatius
(BOE núm. 44, de 20 de febrer de 2009, secc. III).
Ordre ESD/4066/2008, de 3 de novembre, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Educació Infantil (BOE núm. 55, de 5 de març de 2009, secc. I,
p. 22722).
Article 8, «Ensenyament bilingüe».
Resolució de 9 de febrer de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació, per la qual es convoquen places, per a funcionaris docents, per a la realització dels cursos Aules Europees: Programa d’immersió lingüística i cultural
amb França i amb el Regne Unit (BOE núm. 60, d’11 de març de 2009, secc.
III, p. 24326).
Resolució de 4 de març de 2009, de la Direcció General del Llibre, Arxius i
Biblioteques, per la qual es convoquen subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per al foment de l’edició de llibres espanyols escrits en llengua
castellana i en llengües cooficials diferents de la castellana per les biblioteques
públiques, corresponents a l’any 2009 (BOE núm. 71, de 24 de març de 2009,
secc. III, p. 28729).
Ordre ESD/748/2009, de 9 de març, per la qual es convoquen els III Premis
Internacionals redEle a la creació d’unitats didàctiques per a l’ensenyament de
l’espanyol com a llengua estrangera (BOE núm. 74, de 27 de març de 2009,
secc. III, p. 29604).
Resolució de 7 de gener de 2009, de la Direcció General de Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració, entre el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esport i la Comunitat Autònoma d’Aragó, per al
Pla de suport a la implantació de la LOE, any 2008 (BOE núm. 74, de 27 de
març de 2009, secc. III, p. 29576).
Epígraf cinquè de l’exposició de motius, clàusula quarta i Programa 2 intitulat «Aprenentatge de llengües estrangeres» de l’annex.
Resolució de 5 de gener de 2009, de la Direcció General de Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració, entre el Ministeri
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d’Educació, Política Social i Esport i la Comunitat Autònoma d’Andalusia,
per al Pla de suport a la implantació de la LOE, any 2008 (BOE núm. 74, de
27 de març de 2009, secc. III, p. 29557).
Epígraf cinquè de l’exposició de motius, clàusula cinquena i Programa de
suport a l’aprenentatge de llengües estrangeres de l’annex.
Resolució de 13 de gener de 2009, de la Direcció General de Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració, entre el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esport i la Comunitat de Madrid, per al Pla de
suport a la implantació de la LOE, any 2008 (BOE núm. 80, de 2 d’abril de
2009, secc. III, p. 31645).
Epígraf cinquè de l’exposició de motius, clàusula quarta i Programa de suport
a l’aprenentatge de llengües estrangeres de l’annex.
Resolució de 9 de gener de 2009, de la Direcció General de Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració, entre el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esport i la Comunitat de Castella i Lleó, per al
Pla de suport a la implantació de la LOE, any 2008 (BOE núm. 80, de 2
d’abril de 2009, secc. III, p. 31621).
Epígraf cinquè de l’exposició de motius, clàusula cinquena i Programa de
suport a l’aprenentatge de llengües estrangeres de l’annex.
Resolució de 14 de gener de 2009, de la Direcció General de Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració, entre el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esport i el Principat d’Astúries, per al Pla de
suport a la implantació de la LOE, any 2008 (BOE núm. 80, de 2 d’abril de
2009, secc. III, p. 31601).
Epígraf cinquè de l’exposició de motius, clàusula cinquena i Programa de
suport a l’aprenentatge de llengües estrangeres de l’annex.
Resolució de 20 de gener de 2009, de la Direcció General de Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració, entre el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esport i la Comunitat Autònoma d’Extremadura,
per al Pla de suport a la implantació de la LOE, any 2008 (BOE núm. 80, de
2 d’abril de 2009, secc. III, p. 31581).
Epígraf cinquè de l’exposició de motius, clàusula cinquena i Programa de
suport a l’aprenentatge de llengües estrangeres de l’annex.
Resolució de 12 de gener de 2009, de la Direcció General de Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració, entre el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esport i la Comunitat Autònoma de Catalunya,
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per al Pla de suport a la implantació de la LOE, any 2008 (BOE núm. 80, de
2 d’abril de 2009, secc. III, p. 31559).
Epígraf cinquè de l’exposició de motius, clàusula cinquena i Programa de
suport a l’aprenentatge de llengües estrangeres de l’annex.
Resolució de 16 de gener de 2009, de la Direcció General de Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració, entre el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esport i la Comunitat Autònoma de Castella-la
Manxa, per al Pla de suport a la implantació de la LOE, any 2008 (BOE núm.
80, de 2 d’abril de 2009, secc. III, p. 31543).
Epígraf cinquè de l’exposició de motius, clàusula quarta i Programa de suport
a l’aprenentatge de llengües estrangeres de l’annex.
Resolució de 8 de gener de 2009, de la Direcció General de Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració, entre el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esport i la Comunitat Autònoma de Cantàbria,
per al Pla de suport a la implantació de la LOE, any 2008 (BOE núm. 80, de
2 d’abril de 2009, secc. III, p. 31523).
Epígraf cinquè de l’exposició de motius, clàusula cinquena i Programa de
suport a l’aprenentatge de llengües estrangeres de l’annex.
Resolució de 27 de març de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació, per la qual es convoquen els premis per al Concurs de Grups de Teatre
Clàssic Grecollatí, en l’àmbit de l’ensenyament secundari i s’estableixen les
bases per a la seva concessió en el curs escolar 2008-2009 (BOE núm. 82, de
4 d’abril de 2009, secc. III, p. 32301).
Clàusula tercera, epígraf 2.
Ordre ESD/936/2009, de 25 de març, per la qual es convoquen premis a materials educatius en suport electrònic que puguin ser utilitzats i difosos per
Internet (BOE núm. 92, de 15 d’abril de 2009, secc. III, p. 35122).
Disposició cinquena, intitulada «Característiques dels materials», epígraf 2.
Resolució de 2 d’abril de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació,
per la qual es convoquen ajudes destinades a alumnes de 6è d’Educació Primària per al desenvolupament d’un Programa d’immersió lingüística durant la
tardor de 2009 (BOE núm. 92, de 15 d’abril de 2009, secc. III, p. 35077).
Resolució de 27 de gener de 2009, de la Direcció General de Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració, entre el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esport i la Comunitat Autònoma de la Rioja, per
384
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al Pla de suport a la implantació de la LOE, any 2008 (BOE núm. 96, de 20
d’abril de 2009, secc. III, p. 35905).
Epígraf cinquè de l’exposició de motius, clàusula quarta i Programa de suport
a l’aprenentatge de llengües estrangeres de l’annex.
Resolució de 22 de gener de 2009, de la Direcció General de Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració, entre el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esport i la Comunitat Autònoma de la Regió de
Múrcia, per al Pla de suport a la implantació de la LOE, any 2008 (BOE núm.
96, de 20 d’abril de 2009, secc. III, p. 35891).
Epígraf cinquè de l’exposició de motius, clàusula cinquena i Programa de
suport a l’aprenentatge de llengües estrangeres de l’annex.
Resolució de 12 de gener de 2009, de la Direcció General de Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració, entre el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esport i la Comunitat Valenciana, per al Pla de
suport a la implantació de la LOE, any 2008 (BOE núm. 103, de 28 d’abril de
2009, secc. III, p. 37564).
Epígraf cinquè de l’exposició de motius, clàusula segona i Programa de suport
a l’aprenentatge de llengües estrangeres de l’annex.
Resolució de 19 de gener de 2009, de la Direcció General de Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració, entre el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esport i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al Pla de suport a la implantació de la LOE, any 2008 (BOE núm.
103, de 28 d’abril de 2009, secc. III, p. 37551).
Epígraf cinquè de l’exposició de motius, clàusula segona i Programa de suport
a l’aprenentatge de llengües estrangeres de l’annex.
Resolució de 15 de gener de 2009, de la Direcció General de Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració, entre el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esport i la Comunitat Autònoma de Galícia, per
al Pla de suport a la implantació de la LOE, any 2008 (BOE núm. 103, de 28
d’abril de 2009, secc. III, p. 37540).
Epígraf cinquè de l’exposició de motius, clàusula segona i Programa de suport
a l’aprenentatge de llengües estrangeres de l’annex.
Resolució de 21 de gener de 2009, de la Direcció General de Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni de col·laboració entre el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esport i la Comunitat Autònoma de Canàries, per
al Pla de suport a la implantació de la LOE, any 2008 (BOE núm. 103, de 28
d’abril de 2009, secc. III, p. 37520).
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Epígraf cinquè de l’exposició de motius, Programa de suport a l’aprenentatge
de llengües estrangeres i Programa per al desenvolupament d’accions conjuntes de l’annex.
Resolució de 30 d’abril de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoca el concurs nacional de bones pràctiques
per a la dinamització i innovació de les biblioteques en centres escolars per a
l’any 2009 (BOE núm. 116, de 13 de maig de 2009, secc. III, p. 41077).
Base setena, epígraf 2.e.
Resolució de 26 de maig de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la prova per a l’obtenció del títol de
graduat en educació secundària obligatòria per a majors de divuit anys en
l’àmbit de gestió del Ministeri d’Educació (BOE núm. 130, de 29 de maig de
2009, secc. III, p. 45062).
Article 6.2. Garantia de la presència de professors de llengües estrangeres als
Tribunals en l’àmbit de comunicació.
Ordre EDU/1622/2009, de 10 de juny, per la qual es regula l’ensenyament
bàsic per a les persones adultes presencial i a distància, en l’àmbit de gestió del
Ministeri d’Educació (BOE núm. 147, de 18 de juny de 2009, secc. I,
p. 51252).
Resolució de 9 de juny de 2009, de la Universitat d’Alacant, per la qual es
convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris (BOE núm.
151, de 23 de juny de 2009, secc. II.B, p. 52466).
Clàusules 2.1.2 i 3.1.c.
Ordre EDU/1670/2009, de 29 de maig, per la qual es classifica la Fundació
Emalaikat i es duu a terme la seva inscripció al Registre de Fundacions Assistencials (BOE núm. 151, de 23 de juny de 2009, secc. III, p. 52551).
Antecedent de fet sisè, epígraf f.
Funció pública

Ordre ESD/3948/2008, de 22 de desembre, per la qual es convoquen places
per a auxiliars de conversa de llengua espanyola a centres docents d’Àustria,
Bèlgica, Canadà, Estats Units, França, Itàlia, Nova Zelanda, Portugal, Regne
Unit, República d’Irlanda i República Federal d’Alemanya, per al curs acadèmic 2009-2010 (BOE núm. 12, de 14 de gener de 2009, secc. III, p. 4629).
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Resolució de 6 d’abril de 2009, de l’Institut Nacional d’Administració Pública, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana per a la promoció del coneixement del valencià entre els funcionaris de l’Administració general de l’Estat a la
Comunitat (BOE núm. 103, de 28 d’abril de 2009, secc. III, p. 37622).
Resolució de 6 d’abril de 2009, de l’Institut Nacional d’Administració Pública, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb l’Institut Navarrès
del Basc/Euskarabidea per a la promoció del coneixement del basc entre els
funcionaris de l’Administració general de l’Estat a la comunitat foral (BOE
núm. 103, de 28 d’abril de 2009, secc. III, p. 37619).
Resolució de 6 d’abril de 2009, de l’Institut Nacional d’Administració Pública, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Interior del Govern de les Illes Balears per a la promoció del coneixement de la
llengua catalana entre el personal de l’Administració general de l’Estat que
presta els seus serveis a la comunitat autònoma (BOE núm. 103, de 28 d’abril
de 2009, secc. III, p. 37616).
Resolució de 6 d’abril de 2009, de l’Institut Nacional d’Administració Pública, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Secretaria General
de Política Lingüística de la Junta de Galícia per a la promoció del coneixement de la llengua gallega entre el personal de l’Administració general de
l’Estat a la comunitat autònoma (BOE núm. 103, de 28 d’abril de 2009, secc.
III, p. 37613).
Ordre AEC/1224/2009, de 6 de maig, per la qual es convoca procés selectiu
per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, a la carrera diplomàtica (BOE
núm. 120, de 18 de maig de 2009, secc. II.B, p. 41875).
Descripció del segon exercici de la fase d’oposició de l’annex 1.
Ordre ARM/1278/2009, de 5 de maig, per la qual es convoca procés selectiu
per a l’ingrés pel sistema general d’accés lliure i accés pel sistema de promoció
interna, al cos superior de meteoròlegs de l’Estat (BOE núm. 124, de 22 de
maig de 2009, secc. II.B, p. 42965).
Epígraf 1 de l’annex 1, descripció del tercer exercici.
Ordre ARM/1277/2009, de 5 de maig, per la qual es convoca procés selectiu
per a l’ingrés pel sistema general d’accés lliure i accés pel sistema de promoció
interna, al cos d’observadors de meteorologia de l’Estat (BOE núm. 124, de
22 de maig de 2009, secc. II.B, p. 42948).
Epígraf 1 de l’annex 1, descripció del tercer exercici.
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Ordre ARM/1276/2009, de 5 de maig, per la qual es convoca procés selectiu
per a l’ingrés pel sistema general d’accés lliure i accés pel sistema de promoció
interna, al cos de diplomats en meteorologia de l’Estat (BOE núm. 124, de 22
de maig de 2009, secc. II.B, p. 42928).
Epígraf 1 de l’annex 1, descripció del tercer exercici.
Ordre EHA/1509/2009, d’1 de juny, per la qual es convoca procés selectiu per
a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, al cos de diplomats comercials de
l’Estat (BOE núm. 140, de 10 de juny de 2009, secc. II.B, p. 49074).
Epígrafs I.A i II.A de l’annex 1.
Resolució de 22 de maig de 2009, de la Direcció General de Cooperació Local,
per la qual es dóna publicitat a les bases de concurs ordinari i convocatòries
específiques per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb
habilitació de caràcter estatal (BOE núm. 145, de 16 de juny de 2009, secc.
II.B, p. 50575).
Ordre EHA/1666/2009, de 5 de juny, per la qual es convoquen processos selectius per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure i accés pel sistema de
promoció interna, al cos superior de tècnics comercials i economistes de l’Estat (BOE núm. 151, de 23 de juny de 2009, secc. II.B, p. 52402).
Epígrafs I.A i II.A de l’annex 1.
Administració de justícia

Acord de 29 de gener de 2009, del Ple del Consell General del Poder Judicial,
pel qual es convoquen places de magistrat suplent per al Tribunal Suprem i
per a l’Audiència Nacional, corresponents a l’any judicial 2009-2010 (BOE
núm. 32, de 6 de febrer de 2009, secc. II-B, p. 12716).
Epígraf II, paràgraf g de l’annex.
Ordre JUS/917/2009, de 23 de març, per la qual es convoca concurs de trasllat
per a la provisió de llocs de treball genèrics als instituts de medicina legal i
agrupacions de forensies, per al cos de metges forenses (BOE núm. 91, de 14
d’abril de 2009, secc. II.B, p. 34758).
Base quarta, epígraf 6.d.
Acord de 30 d’abril de 2009, del Ple del Consell General del Poder Judicial,
pel qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball en els
òrgans tècnics del Consell, entre jutges, magistrats, secretaris de l’Administració de justícia, advocats de l’Estat, membres de la carrera fiscal i funcionaris
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de les administracions públiques del subgrup A1 (BOE núm. 115, de 12 de
maig de 2009, secc. II.B, p. 40461).
Annex 1, exigència de coneixements de llengües estrangeres.
Acord de 26 de març de 2009, del Ple del Consell General del Poder Judicial,
pel qual es modifica el Reglament 1/2005, de 15 de setembre, d’aspectes accessoris de les actuacions judicials (BOE núm. 119, de 16 de maig de 2009,
secc. I, p. 41608).
Article únic de modificació de l’article 102, paràgraf 5, del Reglament 1/2005
de 15 de setembre.
Acord de 30 d’abril de 2009, del Ple del Consell General del Poder Judicial,
pel qual s’aprova la convocatòria de concessió d’ajudes per al finançament
d’activitats de formació realitzades per membres de la carrera judicial i les
associacions judicials (BOE núm. 120, de 18 de maig de 2009, secc. III,
p. 41951).
Clàusula primera (epígraf 1) i tercera (epígraf 1), relatives a l’estudi d’idiomes
estrangers.
Altres disposicions

Resolució de 8 de desembre de 2008, de l’Institut de Cinematografia i de les
Arts Audiovisuals, per la qual es convoquen per a l’any 2009 ajudes per a
l’amortització de llargmetratges (BOE núm. 1, d’1 de gener de 2009, secc.
III, p. 152).
Clàusula cinquena, epígraf 3.
Resolució de 8 de desembre de 2008, de l’Institut de Cinematografia i de les
Arts Audiovisuals, per la qual es convoquen per a l’any 2009 ajudes per al
desenvolupament de guions per a pel·lícules de llargmetratge (BOE núm. 1,
d’1 de gener de 2009, secc. III, p. 148).
Clàusula primera i clàusula quarta, epígraf 3.
Reial decret 2062/2008, de 12 de desembre, pel qual es desplega la Llei
55/2007, de 28 de desembre, del cinema (BOE, suplement en llengua catalana núm. 10, de 12 de gener de 2009, secc. I, p. 1).
Articles 6.1.a i d i 19.3.
Resolucions de 16 de desembre de 2008, de la Secretaria General Tècnica, per
les quals es publiquen els convenis de col·laboració entre el Ministeri de Cultura i les comunitats autònomes de Catalunya, Galícia, Illes Balears, País Basc
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i Comunitat Valenciana, per establir les condicions i els compromisos aplicables a la subvenció que estableix la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2008, per fomentar la producció, distribució
i promoció de la indústria cinematogràfica i audiovisual en llengua cooficial
diferent del castellà (BOE núm. 17, de 20 de gener de 2009, secc. III).
Ordre JUS/206/2009, de 28 de gener, per la qual s’aproven nous models per a
la presentació en el Registre Mercantil del comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació (BOE núm. 35 de 10 de febrer de 2009, Sec. I,
p. 13912).
Article 1.1, intitulat «Models de presentació dels comptes anuals».
Instrument de ratificació de les actes aprovades pel XXIII Congrés de la Unió
Postal Universal, fet a Bucarest el 5 d’octubre de 2004 (BOE núm. 52, de 2
de març de 2009, secc. I, p. 20820).
Articles 109 i 110 del Reglament general de la Unió Postal Universal.
Resolució de 19 de desembre de 2008, de la Direcció General d’Indústria i
Mercats Alimentaris, per la qual es concedeix la protecció nacional transitòria
a la denominació d’origen protegida Aceite de la Comunitat Valenciana (BOE
núm. 53, de 3 de març de 2009, secc. III, p. 21941).
Epígraf A in fine de l’annex, plec de condicions de la denominació d’origen
protegida.
Ordre ARM/498/2009, de 17 de febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques de formació per a diplomats universitaris i titulats superiors, en els àmbits de gestió pública, auditoria i tecnologies
de la informació amb relació al finançament de la política agrària comuna
(BOE núm. 53, de 3 de març de 2009, secc. III, p. 21906).
Article 5.5, intitulat «Criteris de valoració de les sol·licituds».
Resolució de 2 de febrer de 2009, de l’Institut de la Dona, per la qual es convoquen subvencions públiques destinades al foment de l’edició de publicacions relacionades amb la dona, corresponents a l’any 2009 (BOE núm. 62, de
13 de març de 2009, secc. III, p. 25232).
Clàusula sisena, epígraf 4, intitulat «Versions diferents a la llengua castellana».
Ordre ESD/619/2009, de 3 de març, per la qual s’estableixen les condicions i
es convoca el premi «Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2009» (BOE núm. 63, de 14 de març
de 2009, secc. III, p. 25544).
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Resolució de l’Agència Estatal d’Administració Tributària per la qual s’anuncia procediment obert per a la contractació del servei de traducció de les llengües estrangeres d’anglès, francès i alemany al castellà i viceversa, de documents relatius a temes fiscals, o amb efectes fiscals, a realitzar a les oficines de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (BOE núm. 65, de 17 de març
de 2009, secc. V-A., p. 31167).
Resolució de 4 de març de 2009, de la Direcció General del Llibre, Arxius i
Biblioteques, per la qual es convoquen subvencions, en règim de concurrència
competitiva per al foment de la traducció i edició entre llengües oficials espanyoles d’obres d’autors espanyols, corresponents a l’any 2009 (BOE núm. 69,
de 21 de març de 2009, secc. III, p. 28315).
Resolució de 10 de febrer de 2009, de l’Institut de Joventut, per la qual es
convoquen els Premis Injuve per a la Creació Jove, de l’any 2009 (BOE núm.
71, de 24 de març de 2009, secc. III, p. 28849).
Disposició tercera, paràgrafs 1.e i g.
Resolució de 4 de març de 2009, de la Direcció General de Belles Arts i Béns
Culturals, per la qual es convoca el Premi d’investigació cultural Marqués de
Lozoya, corresponent a 2009 (BOE núm. 75, de 28 de març de 2009, secc. III,
p. 29853).
Clàusula tercera, epígraf 2.
Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d’intermediació per a la
celebració de contractes de préstec o crèdit (BOE núm. 79, d’1 d’abril de
2009, secc. I, p. 30843).
Articles 14.c.4 i 20.c.4.
Resolució de 25 de març de 2009, del Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals, per la qual es convoca el Premi Francisco Tomás y Valiente, 2009 (BOE
núm. 80, de 2 d’abril de 2009, secc. III, p. 31719).
Base segona in fine.
Resolució de 4 de març de 2009, de la Secretaria General del Mar, per la qual
s’estableix i es dóna publicitat al llistat de denominacions comercials d’espècies pesqueres i d’aquicultura admeses a Espanya (BOE núm. 80 de 2 d’abril
de 2009, secc. III, p. 31694).
Resolució de 4 de març de 2009, de la Secretaria General de l’Institut Cervantes, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb el Departament
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d’Educació del Govern de Navarra per a l’ús de l’aula virtual d’espanyol (BOE
núm. 83, de 6 d’abril de 2009, secc. III, p. 32488).
Resolució de 4 de març de 2009, de la Secretaria General de l’Institut Cervantes, per la qual es publica el Conveni específic amb la Comunitat de Castella i
Lleó per a l’ús de l’aula virtual d’espanyol (BOE núm. 83, de 6 d’abril de
2009, secc. III, p. 32483).
Resolució de 4 de març de 2009, de la Secretaria General de l’Institut Cervantes, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb l’Administració del
Principat d’Astúries per a l’ús de l’aula virtual d’espanyol (BOE núm. 83, de
6 d’abril de 2009, secc. III, p. 32478).
Resolució de 4 de març de 2009, de la Secretaria General de l’Institut Cervantes, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb el Govern d’Aragó,
per a l’ús de l’aula virtual d’espanyol (BOE núm. 83, de 6 d’abril de 2009,
secc. III, p. 32464).
Acord entre el Govern del Regne d’Espanya i el Govern de la República Francesa, relatiu a la doble titulació de batxiller i de Baccalauréat, fet ad referendum
a París el 10 de gener de 2008 (BOE núm. 86, de 8 d’abril de 2009, secc. I,
p. 33179).
Article 2 in fine.
Acord entre el Regne d’Espanya i la República de Lituània sobre cooperació
en la detecció, investigació i prevenció del delicte, fet a Madrid el 3 de desembre de 2007 (BOE núm. 88, de 10 d’abril de 2009, secc. I, p. 33877).
Article 11, intitulat «Llengües de cooperació i validesa dels documents».
Resolució de la Presidència de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions per la qual s’anuncia l’adjudicació definitiva del contracte de servei de
traducció dels informes i documents requerits per la Comissió del Mercat de
les Telecomunicacions (BOE núm. 93, de 16 d’abril de 2009, secc. V-A,
p. 45041).
Taules de l’annex.
Ordre FOM/954/2009, de 16 d’abril, per la qual es dicten normes sobre la
col·laboració del servei de correus en les eleccions de diputats al Parlament
Europeu (BOE núm. 95, de 18 d’abril de 2009, secc. I, p. 35584).
Epígraf 2 del capítol I.
Correcció d’errors de la LO 1/2008 de 30 de juliol, que autoritza la ratificació
per part d’Espanya del Tractat de Lisboa, pel qual es modifiquen el Tractat de
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la Unió Europea i el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, signat a la
capital portuguesa el 13 de desembre de 2007 (BOE núm. 98, de 22 d’abril
de 2009, secc. I, p. 36192).
Estableix la correcció de la pàgina 32924, columna de l’esquerra, article 41.4,
on diu «en una de les llengües de la Constitució», ha de dir «en una de les
llengües dels tractats».
Acord de cooperació cultural, esportiva i educativa entre el Regne d’Espanya
i la República de Filipines, fet a Madrid el 3 de desembre de 2007 (BOE núm.
100, de 24 d’abril de 2009, secc. I, p. 36504).
Article VI.
Resolució de 30 de març de 2009, de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, per la qual es convoca la concessió del Premi de Teatre per
a autors novells Calderón de la Barca, corresponent a l’any 2009 (BOE núm.
101, de 25 d’abril de 2009, secc. III, p. 37075).
Clàusula tercera.
Anunci de licitació de la Direcció General de Recursos Humans, Serveis i
Infraestructura. Objecte: Servei d’assistència tècnica de redacció i documentació dels continguts de la pàgina web de la Presidència Espanyola del Consell
de la Unió Europea (BOE núm. 105, de 30 d’abril de 2009, secc. V-A,
p. 51221).
Clàusula 7.b, requisits específics del contractista.
Ordre ESD/1165/2009, de 6 d’abril, per la qual es classifica la Fundació
AMIC i es duu a terme la seva inscripció al Registre de Fundacions Assistencials (BOE núm. 115, de 12 de maig de 2009, secc. III, p. 40546).
Antecedent de fet sisè in fine.
Resolució de 26 de març de 2009, de l’Institut de Majors i Serveis Socials, per
la qual es convoquen els premis IMSERSO Infanta Cristina 2009 (BOE núm.
126, de 25 de maig de 2009, secc. III, p. 43427).
Clàusula 10 de les bases comunes de l’annex 1.
Resolució de 18 de maig de 2009, de l’Institut Nacional d’Administració
Pública, per la qual es convoquen els IX Premis per a treballs d’estudi i investigació sobre administracions públiques, administracions públiques iberoamericanes i Administració local (BOE núm. 131, de 30 de maig de 2009,
secc. III, p. 45703).
Clàusula cinquena, epígraf 1.
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Resolució de 3 de juny de 2009, de la Direcció General d’Integració dels Immigrants, per la qual es convoca la concessió de subvencions a l’àrea d’integració dels immigrants, sol·licitants d’asil i altres persones amb protecció internacional (BOE núm. 136, de 5 de juny de 2009, secc. III, p. 47808).
Epígraf 1 de l’annex A. Acció d’ensenyament de les llengües oficials de la societat d’acollida.
Acta de revisió del Conveni sobre concessió de la patent europea de 5 d’octubre
de 1973, revisat el 17 de desembre de 1991, fet a Munic el 29 de novembre de
2000 (aplicació provisional publicada al BOE núm. 22, de 25 de gener de
2003). Reglament d’execució del Conveni relatiu a la patent europea 2000, en
la dicció adoptada pel Consell d’Administració a la seva Decisió de 12 de desembre de 2002 (BOE núm. 136, de 5 de juny de 2009, secc. I, p. 47566).
Capítol 1 de la primera part del Reglament d’execució del Conveni, intitulat
«Llengües de l’Oficina Europea de Patents» (regles 1 a 7) i regles 25.d.3,
38.a.3, 39.a.3, 51.3, 58.a.2 i 63.g.3.
Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general
de conductors (BOE, suplement en llengua catalana núm. 138, de 8 de juny
de 2009, secc. I, p. 1).
Disposició addicional vuitena, epígraf A.2.5 de l’annex 1 i epígraf E de l’annex III.
Resolució de 27 d’abril de 2009, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la
qual es publiquen els qüestionaris d’avaluació de qualitat de les accions formatives per a l’ocupació (BOE núm. 141, d’11 de juny de 2009, secc. III,
p. 49611).
Article 1.4.b.
Resolució de 25 de maig de 2009, de la Direcció General de Registres i Notariat, per la qual es dóna publicitat a les traduccions a les llengües cooficials
pròpies de cadascuna de les comunitats autònomes, dels models de comptes
anuals que han de dipositar-se als registres mercantils (BOE núm. 129, de 28
de maig de 2009, secc. III, p. 44633).
Resolució d’1 de juny de 2009, de la Direcció General del Llibre, Arxius i
Biblioteques, per la qual es desplega l’Ordre de 22 de juny de 1995, reguladora dels Premis Nacionals del Ministeri de Cultura, per a la concessió del
Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil corresponent a 2009 (BOE
núm. 148, de 19 de juny de 2009, secc. III, p. 51609).
Clàusula tercera, epígrafs 1 i 2.
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Resolució d’1 de juny de 2009, de la Direcció General del Llibre, Arxius i
Biblioteques, per la qual es desplega l’Ordre de 22 de juny de 1995, reguladora dels Premis Nacionals del Ministeri de Cultura, per a la concessió del
Premi Nacional de Còmic corresponent a 2009 (BOE núm. 148, de 19 de
juny de 2009, secc. III, p. 51612).
Clàusula tercera, epígrafs 1 i 2.
Resolució d’1 de juny de 2009, de la Direcció General del Llibre, Arxius i
Biblioteques, per la qual es desplega l’Ordre de 22 de juny de 1995, reguladora dels Premis Nacionals del Ministeri de Cultura, per a la concessió del
Premi Nacional de les Lletres Espanyoles corresponent a 2009 (BOE núm.
148, de 19 de juny de 2009, secc. III, p. 51616).
Clàusula primera, tercera i quarta.
Resolució d’1 de juny de 2009, de la Direcció General del Llibre, Arxius i
Biblioteques, per la qual es desplega l’Ordre de 22 de juny de 1995, reguladora dels Premis Nacionals del Ministeri de Cultura, per a la concessió del
Premi Nacional a la Millor Traducció corresponent a 2009 (BOE núm. 148,
de 19 de juny de 2009, secc. III, p. 51618).
Clàusules segona i tercera.
Resolució d’1 de juny de 2009, de la Direcció General del Llibre, Arxius i
Biblioteques, per la qual es desplega l’Ordre de 22 de juny de 1995, reguladora dels Premis Nacionals del Ministeri de Cultura, per a la concessió del
Premi Nacional a l’Obra d’un Traductor corresponent a 2009 (BOE núm.
148, de 19 de juny de 2009, secc. III, p. 51620).
Clàusula segona.
Resolució d’1 de juny de 2009, de la Direcció General del Llibre, Arxius i
Biblioteques, per la qual es desplega l’Ordre de 22 de juny de 1995, reguladora dels Premis Nacionals del Ministeri de Cultura, per a la concessió dels
Premis Nacionals de Literatura, en les modalitats de Poesia, Narrativa, Assaig
i Literatura Dramàtica corresponents a 2009 (BOE núm. 148, de 19 de juny
de 2009, secc. III, p. 51622).
Clàusula tercera.
Resolució de 8 de juny de 2009, de la Direcció General del Llibre, Arxius i
Biblioteques, per la qual es desenvolupa l’Ordre CUL/853/2009, de 26 de
març, per a la concessió del Premi Nacional de Periodisme Cultural, corresponent a 2009 (BOE núm. 151, de 23 de juny de 2009, secc. III, p. 52618).
Clàusula segona.
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Reial decret 1040/2009, de 29 de juny, pel qual es desenvolupa l’estructura
orgànica bàsica del Ministeri de Política Territorial i es modifica el Reial decret 437/2008, de 14 d’abril, pel qual s’aprova l’estructura orgànica bàsica
dels departaments ministerials (BOE núm. 157, de 30 de juny de 2009, secc.
I, p. 54647).
Articles 2.1.c, 2.6 i 3.1.b.
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