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02/12/2016

BOE

Norma

Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de BSH Electrodomésticos España,
SA

Resum

conveni col·lectiu

Text de la norma

02/12/2016

Enmiendas de 2014 al Código Marítimo Internacional de
Mercancías Peligrosas (Código IMDG), adoptadas en
Londres el 22 de mayo de 2014 mediante Resolución
MSC.372(93)

Esmenes de 2014 al
Codi Marítim
Internacional de
Mercaderies Perilloses

Text de la norma

02/12/2016

Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, de recuperación
de la paga extraordinaria y adicional del mes de
diciembre de 2012 para el personal de los cuerpos de la
Administración de Justicia en Cataluña
Text de la norma

03/12/2016

Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que
se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas y otras medidas
urgentes en materia social

recuperació de la
paga extraordinària i
addicional del mes de
desembre de 2012
per al personal dels
cossos de l'Administració
de Justícia a Catalunya
mesures urgents en
matèria social. Salari
mínim
Interprofessional

Text de la norma

03/12/2016

Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas
urgentes en materia financiera

mesures urgents en
matèria financera

Text de la norma
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05/12/2016

Norma

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Schindler, SA

Resum

conveni col·lectiu

Text de la norma

05/12/2016

Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica la
sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio
colectivo de ámbito estatal del sector de contact center

conveni col·lectiu

Text de la norma

06/12/2016

Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la
modernización, mejora e impulso del uso de medios
electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor
Añadido, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de
los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007,
de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre

procediments
tributaris

Text de la norma

06/12/2016

Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
III Convenio colectivo del Grupo Ahorro Corporación

conveni col·lectiu

Text de la norma

07/12/2016

Orden ESS/1857/2016, de 5 de diciembre, por la que se
distribuyen territorialmente para el ejercicio económico
de 2016, para su gestión por las comunidades
autónomas con competencias asumidas, subvenciones
del ámbito laboral financiadas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas
destinadas a la ejecución del Programa de Acción
Conjunto para la Mejora de la Atención a las Personas
Paradas de Larga Duración

Subvencions de
l'àmbit laboral
finançades amb
càrrec als
pressupostos generals
de l'Estat

Text de la norma
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08/12/2016

Norma

Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se
regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta
Garantizada

Resum

drets a la Inclusió
Social i a la Renda
Garantida a Navarra

Text de la norma

10/12/2016

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas
urgentes para la ampliación del calendario de
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa

mesures urgents per
a l'ampliació del
calendari
d'implantació de la
Llei Orgànica 8/2013

Text de la norma

10/12/2016

Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, por el que
se establece un marco de medidas para la implantación
de una infraestructura para los combustibles
alternativos

implantació d'una
infraestructura per
als combustibles
alternatius

Text de la norma

10/12/2016

Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, por el que
se prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración
y renovación urbanas 2013-2016 regulado por el Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril

prorroga el Pla
Estatal de foment del
lloguer d'habitatges

Text de la norma

12/12/2016

Pleno. Sentencia 185/2016, de 3 de noviembre de
2016. Recurso de inconstitucionalidad 229-2016.
Interpuesto por el Gobierno Vasco en relación con la Ley
Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del
Tribunal Constitucional como garantía del Estado de
Derecho. Procedimiento legislativo y derecho de
participación de los parlamentarios; modelo de justicia
constitucional, principio de legalidad penal y
aforamiento, control de la actividad de las Comunidades
Autónomas: constitucionalidad de la regulación legal de
medios de ejecución de las resoluciones del Tribunal
Constitucional

Procediment
legislatiu i dret de
participació dels
parlamentaris; model
de justícia
constitucional

Text de la norma
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13/12/2016

Norma

Real Decreto 641/2016, de 9 de diciembre, por el que
se modifica el Reglamento General de la Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real
Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre

Resum

Reglament General
de la Seguretat
Social de les Forces
Armades

Text de la norma

13/12/2016

Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2015
Text de la norma

14/12/2016

Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Ufinet Telecom, SAU

Tresoreria General de
la Seguretat Social,
per la qual es
publiquen els
comptes anuals de
l'exercici 2015
conveni col·lectiu

Text de la norma

15/12/2016

Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo del Grupo Cetelem

conveni col·lectiu

Text de la norma

15/12/2016

Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el II
Convenio colectivo de Bureau Veritas Inversiones, SL

conveni col·lectiu

Text de la norma

17/12/2016

Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que
se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado
por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de
16 de noviembre; las Normas para la Formulación de
Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas
de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre

Pla General de
Comptabilitat a les
entitats sense fins
lucratius

Text de la norma
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19/12/2016

Norma

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección
General de Empleo, por la que se corrigen errores en la
de 24 de febrero de 2016, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo estatal del sector laboral
de restauración colectiva

Resum

conveni col·lectiu

Text de la norma

20/12/2016

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo del sector de conservas,
semiconservas y salazones de pescado y marisco

conveni col·lectiu

Text de la norma

20/12/2016

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo del sector de elaboradores de
productos cocinados para su venta a domicilio

conveni col·lectiu

Text de la norma

20/12/2016

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica la
sentencia de la Audiencia Nacional relativa al VI
Convenio colectivo estatal del sector de servicios de
atención a las personas dependientes y desarrollo de la
promoción de la autonomía personal

conveni col·lectiu

Text de la norma

21/12/2016

Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que
se determinan los gastos subvencionables por el Fondo
Social Europeo durante el período de programación
2014-2020
Text de la norma

22/12/2016

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
XXVI Convenio colectivo de Repsol Butano, SA

gastos
subvencionables por
el Fondo Social
Europeo durante el
período de programación
2014-2020

conveni col·lectiu

Text de la norma
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23/12/2016

Norma

Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la
Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y
el informe de auditoría

Resum

comptes anuals de
l'exercici 2015 i
l'informe d'auditoria

Text de la norma

23/12/2016

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula
declaración ambiental estratégica de la Estrategia de
adaptación al cambio climático de la costa española

declaració ambiental
estratègica de
l'Estratègia
d'adaptació al canvi
climàtic de la costa
espanyola

Text de la norma

24/12/2016

Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de
medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil
Text de la norma

24/12/2016

Resolución de 15 de diciembre de 2016, del Congreso
de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2016,
de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el
ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia
social

mesures urgents per
a l'impuls del
Sistema Nacional de
Garantia Juvenil

mesures en l'àmbit
tributari dirigides a la
consolidació de les
finances públiques i
altres mesures

Text de la norma

24/12/2016

Resolución de 15 de diciembre de 2016, del Congreso
de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2016,
de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia
financiera

convalidació del Reial
decret llei 4/2016,
de 2 de desembre, de
mesures urgents en
matèria financera

Text de la norma

24/12/2016

Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados,
por la que se modifica el artículo 46.1

Reglament del
Congrés dels
Diputats

Text de la norma
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28/12/2016

Norma

Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la
Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, por la que se publica el resumen de la Memoria
de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Buen Gobierno y de actividades
del Consejo durante el ejercicio 2015

Resum

Resum de la Memòria
de compliment de la
Llei de Transparència,
Accés a la Informació
Pública i Bon Govern

Text de la norma

30/12/2016

Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría
de Estado de Función Pública, por la que se establece, a
efectos de cómputos de plazos, el calendario de días
inhábiles en el ámbito de la Administración General del
Estado para el año 2017

Còmputs de terminis,
el calendari de dies
inhàbils en l'àmbit de
l'Administració
General de l'Estat
per a l'any 2017

Text de la norma

30/12/2016

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo
del Grupo Vodafone España

conveni col·lectiu

Text de la norma

30/12/2016

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Acuerdo para la constitución del Comité de Empresa
Europeo Schreiber Foods, SL

conveni col·lectiu

Text de la norma

30/12/2016

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de NCR España, SL

conveni col·lectiu

Text de la norma

31/12/2016

Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se
fija el salario mínimo interprofesional para 2017

salari mínim
interprofessional per l'any
2017

Text de la norma
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31/12/2016

Norma

Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre
revalorización y complementos de pensiones de Clases
Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del
sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones
sociales públicas para el ejercicio 2017

Resum

revaloració i complements
de pensions de classes
passives per a l'any 2017

Text de la norma
31/12/2016

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación

control de contaminació

Text de la norma
31/12/2016

Real Decreto 747/2016, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Programa anual 2017 del Plan Estadístico
Nacional 2017-2020

pla estadístic nacional
2017-2020

Text de la norma

31/12/2016

Sentencia de 6 de octubre de 2016, de la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo, en el recurso de casación para la
unificación de doctrina nº 2763/2015, interpuesto por el
Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad (art. 219.3
LRJS), por la que se fija doctrina jurisprudencial sobre la
competencia del orden social en materia de intereses de
las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial

competència de l'ordre
social en matèria de
interessos de les
prestacions del Fons de
Garantia Salarial

Text de la norma

31/12/2016

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección
General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de
24 de febrero de 2016, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal del sector laboral de
restauración colectiva

conveni col·lectiu-correcció d'errades

Text de la norma

31/12/2016

Orden SSI/1996/2016, de 29 de diciembre, por la que se
convoca la concesión del distintivo "Igualdad en la
Empresa" correspondiente al año 2016, y se establecen
sus bases reguladoras

distintiu "Igualtat en
l'Empresa" corresponent a
l'any 2016

Text de la norma
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Resum

Butlletí: BOPB
01/12/2016

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2016, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació de l'Acord regulador
de les condicions de treball per als empleats públics de
l'Ajuntament de Canet de Mar per al període
28.07.2016-31.12.2017

conveni col·lectiu

Text de la norma

05/12/2016

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2016, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la
Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del
sector de la construcció i obres públiques de la província
de Barcelona, relatiu al calendari laboral per a l'any
2017 (codi de conveni núm. 08001065011994)

conveni col·lectiu

Text de la norma

12/12/2016

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2016, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball de l'empresa Prous Science, SAU,
per al període 19.12.2015-18.12.2018 (codi de conveni
núm. 08100622012014)

conveni col·lectiu

Text de la norma

12/12/2016

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2016, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball de les empreses de transports
mecànics de viatgers de la província de Barcelona per
als anys 2015-2018 (codi de conveni núm.
08004305011994)

conveni col·lectiu

Text de la norma

27/12/2016

RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2016, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la
Comissió Negociadora de modificació del Conveni
col·lectiu de treball del sector portuari de la província de
Barcelona, amb vigència fins al 31 de desembre de 2020
(codi de conveni núm. 08012095012001)

conveni col·lectiu

Text de la norma
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27/12/2016

Norma

Resum

Conveni regulador de les condicions de Treball del
Personal laboral de l'Ajuntament d'Arenys de Munt (codi
de conveni núm. 0812382)

conveni col·lectiu

Text de la norma

28/12/2016

RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2016, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball del sector de la indústria
siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als
anys 2016 i 2017 (codi de conveni núm.
08002545011994)

conveni col·lectiu

Text de la norma

Butlletí: BOPG
09/12/2016

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la
publicació de l’acord parcial relatiu al Conveni col·lectiu
de treball del sector del comerç en general de la
província de Girona (codi de conveni núm.
17000035011994)

conveni col·lectiu

Text de la norma

28/12/2016

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la
publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa
GBI Serveis SAU, delegació de Lloret de Mar, per als
anys 2016 - 2017 (codi de conveni núm.
17000881011994)

conveni col·lectiu

Text de la norma

Butlletí:
09/12/2016

BOPT

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2016 per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball de l’empresa Ardagh Metal
Packaging Reus, SA (Ardagh Group) de Reus, per l’any
2016 (codi de conveni núm. 43001012011994)

conveni col·lectiu

Text de la norma
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12/12/2016

Norma

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2016 per la qual es
disposa la inscripció de l’Acord de pròrroga i modificació
de les taules salarials de l’empresa Siro Montblanc, SL
de Montblanc, pels anys 2016 i 2017 (codi de conveni
núm. 43100021012012)

Resum

conveni col·lectiu

Text de la norma

13/12/2016

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2016, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació de les taules
salarials del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa
Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit
de la Selva del Camp (Coselva, SCCL) per l’any 2016
(codi de conveni núm. 43002672012005)

conveni col·lectiu

Text de la norma

13/12/2016

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2016, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball del sector de les Indústries
siderometal·lúrgiques, de la província de Tarragona, per
als anys 2016-2017 (codi de conveni núm.
43000405011993)

conveni col·lectiu

Text de la norma

13/12/2016

Rectifi cació d’errada de la resolució de data 14 de
novembre de 2016, per la qual es disposava la
inscripció i la publicació de l’Acord d’adhesió de Cítrics
de l’Ebre, SCCL, de Tortosa (Tarragona) al conveni
col·lectiu de treball de Soldebre, SCCL, per als anys
2014 a 2017 (BOP número 225 de 25 de novembre de
2016, inserció amb número 2016-09170

conveni col·lectiu

Text de la norma

21/12/2016

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2016, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball de l’empresa Eléctrica del Ebro, SA,
per als anys 2015-2016 (codi de conveni núm.
43000812011993)

conveni col·lectiu

Text de la norma
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Butlletí:
01/12/2016

DOGC

RESOLUCIÓ TSF/2729/2016, de 24 de novembre, per
la qual s'obre convocatòria anticipada, per a l'any 2017,
en relació amb la concessió de subvencions per al
finançament de programes integrals, que promou el
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Text de la norma

01/12/2016

Resum

ACORD GOV/154/2016, de 29 de novembre, de
nomenament de membres del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya

concessió de
subvencions per al
finançament de
programes integrals,
que promou el Servei
Públic d'Ocupació
de Catalunya

Consell de Treball,
Econòmic i Social de
Catalunya

Text de la norma

01/12/2016

DECRET 323/2016, de 29 de novembre, de modificació
del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

reestructuració del
Departament de
Treball, Afers Socials
i Famílies

Text de la norma

01/12/2016

ACORD GOV/153/2016, de 29 de novembre, pel qual
es crea el grup de treball per elaborar l'estratègia de
prevenció i abordatge integral de la pobresa energètica
Text de la norma

01/12/2016

ACORD GOV/155/2016, de 29 de novembre, pel qual
es crea el grup de treball per elaborar la proposta
catalana de modificació del bo social en l'àmbit de
l'energia

grup de treball per
elaborar l'estratègia
de prevenció i
abordatge integral de
la pobresa energètica
modificació del bo
social en l'àmbit de
l'energia

Text de la norma

01/12/2016

RESOLUCIÓ GAH/2720/2016, de 25 de novembre, per
la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts
destinats al finançament de plans de formació per a
l'ocupació dels empleats públics de les administracions
públiques locals
Text de la norma

bases per a la
concessió d'ajuts
destinats al
finançament de plans
de formació per a
l'ocupació dels
empleats públics
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SIC

Sistema
d'Informació
del CERES

Recull Legislatiu 16-2016

del 01/12/2016 al

31/12/2016
Data de
Publicació

02/12/2016

Norma

RESOLUCIÓ JUS/2733/2016, de 28 de novembre, per
la qual es determina el Dia de la Justícia a Catalunya per
a l'any 2016

Resum

Dia de la Justícia a
Catalunya per a l'any
2016

Text de la norma

05/12/2016

ACORD de la Mesa del Parlament pel qual s'aprova la
versió en occità (aranès) de la Llei 2/2016, del 2 de
novembre, de modificacions urgents en matèria tributària

modificacions
urgents en matèria
tributària

Text de la norma

07/12/2016

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2016, de
modificació del Reglament d'organització i de règim
intern del Síndic de Greuges
Text de la norma

07/12/2016

ACORD 24/2016, de 23 de novembre, del Consell
d'Administració de l'Institut Català de la Salut, pel qual
s'autoritza l'aprovació de convocatòries específiques de
promoció interna i es modifica el Pla d'ordenació de
recursos humans de l'Institut Català de la Salut per al
període 2016-2020

modificació del
Reglament
d'organització i de
règim intern del
Síndic de Greuges
s'autoritza
l'aprovació de
convocatòries
específiques de
promoció interna

Text de la norma

09/12/2016

ORDRE TSF/321/2016, d'1 de desembre, per la qual
s'estableixen les bases reguladores de subvencions per
a un programa d'ajut complementari destinat al
manteniment de les persones amb discapacitat en
centres especials de treball
Text de la norma

09/12/2016

RESOLUCIÓ TSF/2765/2016, de 2 de desembre, per la
qual s'obre la convocatòria per a la concessió de
subvencions d'un programa d'ajut complementari
destinat al manteniment de les persones amb
discapacitat en centres especials de treball, per a l'any
2016

bases reguladores de
subvencions per a un
programa d'ajut
complementari
destinat al manteniment
de les persones
amb discapacitat

convocatòria per a la
concessió de
subvencions d'un
programa d'ajut
complementari

Text de la norma
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1

SIC

Sistema
d'Informació
del CERES

Recull Legislatiu 16-2016

del 01/12/2016 al

31/12/2016
Data de
Publicació

13/12/2016

Norma

RESOLUCIÓ CLT/2789/2016, de 22 de novembre, per
la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides
pel Departament de Cultura des de l'1 de gener de 2016
fins al 29 de juliol de 2016 i als convenis de
col·laboració subscrits per l'Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural, adscrita al Departament de Cultura,
des de l'1 de gener de 2016 fins al 29 de juliol de 2016

Resum

subvencions
concedides pel
Departament de
Cultura des de l'1 de
gener de 2016 fins al
29 de juliol de 2016

Text de la norma

14/12/2016

RESOLUCIÓ TSF/2806/2016, de 7 de desembre, per la
qual es determinen les activitats preventives que han de
desenvolupar les mútues col·laboradores amb la
Seguretat Social a Catalunya durant l'any 2017
Text de la norma

15/12/2016

DECRET 328/2016, de 13 de desembre, de concessió
del Premi Justícia de Catalunya per a l'any 2016

activitats
preventives que han
de desenvolupar les
mútues
col·laboradores amb l
a Seguretat Social
a Catalunya

Premi Justícia de
Catalunya per a l'any

Text de la norma

19/12/2016

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 17442013, interposat pel Govern de Catalunya respecte de
les disposicions addicionals vuitanta-unena i vuitantaquatrena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013
(sentència)

Recurs
d'Inconstitucionalitat
--Llei Pressupostos
generals de l'Estat
per a l'any 2013

Text de la norma

19/12/2016

QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 65992015, plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
relació amb l'article 21.3.a) del Decret llei del Govern de
la Generalitat de Catalunya 1/2009, de 22 de
desembre, d'ordenació dels equipaments comercials

Recurs
d'Inconstitucionalitat
--Decret llei del
Govern de la
Generalitat de
Catalunya 1/2009

Text de la norma
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SIC

Sistema
d'Informació
del CERES

Recull Legislatiu 16-2016

del 01/12/2016 al

31/12/2016
Data de
Publicació

19/12/2016

Norma

RESOLUCIÓ GAH/2841/2016, de 12 de desembre,
d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació
pressupostària de la Resolució GAH/1980/2016, de 4
d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per
a la concessió de subvencions per a obres de millora de
l'accessibilitat i per al coneixement de l'estat dels
edificis d'ús residencial dels barris gestionats per
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i es fa pública
la convocatòria per a l'any 2016

Resum

concessió de
subvencions per a
obres de millora de
l'accessibilitat

Text de la norma

19/12/2016

RESOLUCIÓ GAH/2842/2016, de 12 de desembre,
d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació
pressupostària de la Resolució GAH/1615/2016, de 15
de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per
a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de
les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior
dels habitatges per a persones grans, i es fa pública la
convocatòria per a l'any 2016

subvencions per a
obres d'arranjament
en l'interior dels
habitatges per a
persones grans

Text de la norma

20/12/2016

LLEI 3/2016, del 15 de desembre, de pròrroga del Pla
Serra Húnter

pròrroga del Pla
Serra Húnte

Text de la norma

20/12/2016

ORDRE TSF/334/2016, de 12 de desembre, per la qual
es regula la qualificació professional del personal
auxiliar d'atenció a les persones en situació de
dependència i es convoca el procés d'habilitació
excepcional per a professionals amb 55 anys o més a 31
de desembre de 2015

qualificació
professional del
personal auxiliar
d'atenció a les
persones en situació
de dependència

Text de la norma

21/12/2016

EDICTE de 16 de desembre de 2016, pel qual se sotmet
a informació pública l'Avantprojecte de llei sobre les
voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i
quart del Codi civil de Catalunya
Text de la norma

informació pública
l'Avantprojecte de
llei sobre les
voluntats digitals i de
modificació dels llibres
Segon i quart del Codi civil
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Recull Legislatiu 16-2016

del 01/12/2016 al

31/12/2016
Data de
Publicació

21/12/2016

Norma

DECRET 330/2016, de 20 de desembre, de concessió
dels guardons Medalla al treball President Macià i Placa
al treball President Macià 2016
Text de la norma

22/12/2016

RESOLUCIÓ TSF/2886/2016, de 14 de desembre, per
la qual s'aproven les bases reguladores per al suport a la
recerca en matèria de joventut
Text de la norma

22/12/2016

ACORD GOV/161/2016, de 20 de desembre, pel qual
s'aprova l'elaboració de l'Estratègia Integral per a
l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya
Text de la norma

22/12/2016

DECRET 331/2016, de 20 de desembre, pel qual
s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2015, mentre no entrin en vigor els del 2017
Text de la norma

23/12/2016

RESOLUCIÓ TSF/2905/2016, de 13 de desembre, de
nomenament de membres suplents del Consell de
Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
(SOC)

Resum

guardons Medalla al
treball President
Macià i Placa al
treball President
Macià 2016

bases reguladores
per al suport a la
recerca en matèria de
joventut

elaboració de
l'Estratègia Integral
per a l'Abordatge del
Sensellarisme a
Catalunya
criteris d'aplicació de
la pròrroga dels
pressupostos de la
Generalitat de
Catalunya per al 2015
Servei Públic
d'Ocupació de
Catalunya (SOC)

Text de la norma

23/12/2016

ORDRE TSF/341/2016, de 30 de novembre, per la qual
s'estableix el calendari de festes locals a la
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2017

calendari de festes
locals 2017

Text de la norma

27/12/2016

RESOLUCIÓ GAH/2917/2016, de 5 de desembre, per
la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió
d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per
a l'ocupació dels empleats públics de les
administracions públiques locals per a l'any 2017

concessió d'ajuts
destinats al
finançament de plans
de formació per a
l'ocupació dels
empleats públics

Text de la norma
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SIC

Sistema
d'Informació
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Recull Legislatiu 16-2016

del 01/12/2016 al

31/12/2016
Data de
Publicació

27/12/2016

Norma

RESOLUCIÓ EMC/2915/2016, de 21 de desembre, per
la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes
al calendari de dies festius amb obertura comercial
autoritzada de diversos municipis per a l'any 2017
Text de la norma

28/12/2016

RESOLUCIÓ VEH/2951/2016, de 19 de desembre, per
la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració
entre l'Agència Tributària de Catalunya, el Departament
d'Interior de la Generalitat de Catalunya i la Gestora de
Concerts per a la Contribució pels Serveis d'Extinció
d'Incendis - AIE, per a la recaptació de la contribució
especial per l'establiment, la millora dels serveis de
prevenció i extinció d'incendis i de salvaments

Resum

dates afegides i/o
substituïdes al
calendari de dies
festius amb obertura
comercial

Contribució pels
Serveis d'Extinció
d'Incendis - AIE, per
a la recaptació de la
contribució especial

Text de la norma

28/12/2016

ORDRE TES/343/2016, de 20 de desembre, sobre els
preus aplicables a determinats serveis ferroviaris
regionals de transport de viatgers
Text de la norma

28/12/2016

ORDRE TES/344/2016, de 20 de desembre, sobre
tarifes en els serveis regulars de transport de viatgers
per carretera
Text de la norma

28/12/2016

RESOLUCIÓ TSF/2939/2016, de 23 de desembre, per
la qual s'obre la convocatòria anticipada, per a l'any
2017, en relació amb la concessió de subvencions per al
finançament de les actuacions de Programes Integrals
per a persones majors de 30 anys en situació de
desocupació de llarga durada, que promou el Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya

preus aplicables a
determinats serveis
ferroviaris regionals
de transport de
viatgers

tarifes en els serveis
regulars de transport
de viatgers per
carretera

Programes Integrals
per a persones
majors de 30 anys en
situació de
desocupació de llarga

Text de la norma

29/12/2016

LLEI 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de
protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc
d'exclusió residencial
Text de la norma

mesures de protecció
del dret a l'habitatge
de les persones en
risc d'exclusió
residencial
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SIC

Sistema
d'Informació
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Recull Legislatiu 16-2016

del 01/12/2016 al

31/12/2016
Data de
Publicació

29/12/2016

Norma

DECRET LLEI 6/2016, de 27 de desembre, de
necessitats financeres del sector públic en pròrroga
pressupostària
Text de la norma

29/12/2016

ACORD GOV/164/2016, de 27 de desembre, pel qual
s'aprova el primer Pla d'acreditació i qualificació
professionals 2016-2018
Text de la norma

29/12/2016

RESOLUCIÓ TSF/2940/2016, de 16 de desembre, per
la qual s'obre la convocatòria per al suport a la recerca
en matèria de joventut corresponent a l'any 2016
Text de la norma

30/12/2016

LLEI 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de
Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei
23/1998, d'estadística de Catalunya
Text de la norma

Resum

necessitats
financeres del sector
públic en pròrroga
pressupostària

Pla d'acreditació i
qualificació
professionals 20162018

convocatòria per al
suport a la recerca en
matèria de joventut
corresponent a l'any
2016
modificació de la Llei
23/1998,
d'estadística de
Catalunya

Butlletí: DOUE
02/12/2016

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles de los organismos del sector
público (Texto pertinente a efectos del EEE )

accessibilitat de
llocs web i
aplicacions per a
dispositius mòbils

Text de la norma

03/12/2016

Corrección de errores del Reglamento (UE) n.°
1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social
Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.°
1081/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013)

Fons social europeu-correcció d'errades

Text de la norma
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del 01/12/2016 al

31/12/2016
Data de
Publicació
03/12/2016

Norma
Corrección de errores del Reglamento (UE) n.°
1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas
relativas al objetivo de inversión en crecimiento y
empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.°
1080/2006 (DO L 347 de 20.12.2013)

Resum

objectiu d'inversió en
creixement i
ocupació--correcció
d'errades

Text de la norma

03/12/2016

Decisión (UE) 2016/2118 del Consejo, de 28 de
octubre de 2016, relativa a la firma, en nombre de la
Unión, y a la aplicación provisional del Acuerdo de
Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra

acords internacionals
entre la UE i Canadà

Text de la norma
03/12/2016

Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y
Canadá, por otra

acords internacionals
entre la UE i Canadà

Text de la norma

03/12/2016

Recomendación (UE) 2016/2125 de la Comisión, de 30
de noviembre de 2016, relativa a las directrices para las
medidas de autorregulación suscritas por la industria en
virtud de la Directiva 2009/125/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)

mesures
d'autorregulació
suscrites per la
indústria

Text de la norma
05/12/2016

Asunto C-631/15: Auto del Tribunal de Justicia (Sala
Décima) de 21 de septiembre de 2016 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo n.° 1 de Oviedo) — Carlos
Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y
Deporte del Principado de Asturias (Procedimiento
prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de
Procedimiento del Tribunal de Justicia — Directiva
1999/70/CE — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el
CEEP sobre el trabajo de duración determinada —
Cláusula 4 — Sucesivos contratos de duración
determinada en el sector público — Enseñanza no
universitaria — Normativa nacional — Concesión de un
complemento salarial — Requisito — Obtención de un
resultado positivo tras un proceso de evaluación —
Profesores que prestan servicios como funcionarios interinos —
Exclusión — Principio de no discriminación)

qüestió prejudicial
davant del TJUE-concessió d'un
complement salarial
assolible en un
procés d'avaluació

Text de la norma
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del 01/12/2016 al

31/12/2016
Data de
Publicació

10/12/2016

Norma

Conclusiones del Consejo sobre los criterios y el
procedimiento para la elaboración de una lista de la UE
de países y territorios no cooperadores a efectos
fiscales
Text de la norma

10/12/2016

Reglamento interno, de 21 de octubre de 2016, del
Comité consultivo de coordinación de los sistemas de
seguridad social
Text de la norma

13/12/2016

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2236 de la
Comisión, de 12 de diciembre de 2016, por el
que se especifican las características técnicas del
módulo ad hoc de 2018 sobre conciliación de
la vida laboral con la vida familiar

Resum

els criteris i el
procediment per a
l'elaboració d'una
llista de la UE de
països i territoris no
cooperadors a
efectes fiscals
Comitè consultiu de
coordinació dels
sistemes de
seguretat social

sobre conciliación de
la vida laboral con la
vida familiar

Text de la norma

13/12/2016

Recomendación (UE) 2016/2256 de la Comisión, de 8
de diciembre de 2016, dirigida a los
Estados miembros relativa a la reanudación de los
traslados a Grecia en virtud del Reglamento
(UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo

trasllats a Grècia en
virtut del Reglament
(UE) núm 604/2013

Text de la norma

15/12/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre
de 2013, sobre las mujeres con discapacidad
(2013/2065(INI))

dones amb
discapacitat

Text de la norma

15/12/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre
de 2013, sobre Ecoinnovación — Empleo y crecimiento a
través de la política medioambiental (2012/2294(INI))
Text de la norma

Ocupació i
creixement a través
de la política
mediambiental
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Recull Legislatiu 16-2016

del 01/12/2016 al

31/12/2016
Data de
Publicació

15/12/2016

Norma

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre
de 2013, sobre la necesidad de asumir un compromiso
mensurable y vinculante contra la evasión y la elusión
fiscales en la UE (2013/2963(RSP))

Resum

compromís
mesurable i vinculant
contra l'evasió i
l'elusió fiscals a la UE

Text de la norma

15/12/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre
de 2013, sobre los progresos en la aplicación de las
estrategias nacionales de integración de la población
romaní (2013/2924(RSP))

estrategias
nacionales de
integración de la
población romaní

Text de la norma

15/12/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre
de 2013, sobre los problemas constitucionales de una
gobernanza multinivel en la Unión Europea
(2012/2078(INI))
Text de la norma

15/12/2016

Programa de Derechos y Ciudadanía para 2014-2020
***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de
diciembre de 2013, sobre la propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece el Programa de Derechos y Ciudadanía para el
periodo 2014 a 2020 (COM(2011)0758 — C70438/2011 — 2011/0344(COD)) P7_TC1COD(2011)0344 Posición del Parlamento Europeo
aprobada en primera lectura el 10 de diciembre de 2013
con vistas a la adopción del Reglamento (UE) no …/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece

problemes
constitucionals d'una
governança
multinivell a la Unió
Europea

Drets, Igualtat i
Ciutadania

el Programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» para el
período de 2014 a 2020
Text de la norma

15/12/2016

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de
diciembre de 2013, sobre la propuesta de Decisión del
Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a
ratificar, en interés de la Unión Europea, el Convenio
relativo a la seguridad en la utilización de los productos
químicos en el trabajo, de 1990, de la Organización
Internacional del Trabajo (Convenio n.o 170)
(11463/2013 — C7-0236/2013 — 2012/0320(NLE))

Conveni relatiu a la
seguretat en la
utilització dels
productes químics en
el treball, de 1990,
de l'Organització
Internacional del Treball

Text de la norma
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del 01/12/2016 al

31/12/2016
Data de
Publicació

15/12/2016

Norma

Modificación del Reglamento (UE) no 99/2013 relativo
al Programa Estadístico Europeo 2013-2017 ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de
diciembre de 2013, sobre la propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica el Reglamento (UE) no 99/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al Programa Estadístico
Europeo 2013-2017 (COM(2013)0525 — C70224/2013 — 2013/0249(COD)) P7_TC1COD(2013)0249 Posición del Parlamento Europeo
aprobada en primera lectura el 11 de diciembre de 2013
con vistas a la adopción del Reglamento (UE) no …/2013
del Parlamento Europeo por el que se modifica el
Reglamento (UE) no 99/2013 relativo al Programa Estadístico
Europeo 2013-2017

Resum

Programa Estadístic
Europeu 2013-2017

Text de la norma

15/12/2016

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de
diciembre de 2013, sobre la propuesta de Decisión del
Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a
ratificar, en interés de la Unión Europea, el Convenio
sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los
trabajadores domésticos, 2011, de la Organización
Internacional del Trabajo (Convenio no 189)
(11462/2013 — C7-0234/2013 — 2013/0085(NLE))

Conveni de l'OIT
sobre el treball
decent per als
treballadors domèstics

Text de la norma

15/12/2016

Establecimiento de un Instrumento de Financiación de la
Cooperación al Desarrollo ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de
diciembre de 2013, sobre la propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece un Instrumento de Financiación de la
Cooperación al Desarrollo (COM(2011)0840 — C70493/2011 — 2011/0406(COD)) P7_TC1-COD(2011)0406
Posición del Parlamento Europeo aprobada el 11 de diciembre de
2013 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) no
…/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación
al Desarrollo para el período 2014-2020

s’estableix un
Instrument de
Finançament de la
Cooperació al
Desenvolupament
per al període
2014-2020

Text de la norma
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1

SIC

Sistema
d'Informació
del CERES

Recull Legislatiu 16-2016

del 01/12/2016 al

31/12/2016
Data de
Publicació
15/12/2016

Norma
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de
diciembre de 2013, sobre la propuesta de Directiva del
Consejo que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo
que se refiere a la obligatoriedad del intercambio
automático de información en el ámbito de la fiscalidad
(COM(2013)0348 — C7-0200/2013 —
2013/0188(CNS))

Resum

intercanvi automàtic
d'informació en
l'àmbit de la fiscalitat

Text de la norma

15/12/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de diciembre
de 2013, sobre el marco para el rescate y la resolución
de entidades no bancarias (2013/2047(INI)) .

el marc per al rescat i
la resolució
d'entitats no bancàries

Text de la norma

15/12/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de diciembre
de 2013, sobre los aspectos relacionados con el género
del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de
Inclusión de los Gitanos (2013/2066(INI))
Text de la norma

15/12/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre
de 2013, sobre el Informe anual sobre los derechos
humanos y la democracia en el mundo (2012) y la
política de la Unión Europea al respecto
(2013/2152(INI))

aspectos
relacionados con el
género del Marco
Europeo de
Estrategias
Informe anual sobre
els drets humans i la
democràcia en el món
(2012)

Text de la norma

15/12/2016

Conclusiones del Consejo y de los Representantes de
los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el
seno del Consejo, sobre el fomento de nuevos enfoques
en el trabajo en el ámbito de la juventud para descubrir y
desarrollar el potencial de los jóvenes

foment de nous
enfocaments en el
treball en l'àmbit de
la joventut per
descobrir i desenvolupar
el potencial dels joves

Text de la norma

15/12/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de diciembre
de 2013, que contiene la Recomendación del Parlamento
Europeo al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo
de Acción Exterior sobre las negociaciones para un
acuerdo de asociación estratégica UE-Canadá
(2013/2133(INI)) . .

les negociacions per
a un acord
d'associació
estratègica UECanadà

Text de la norma
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1

SIC

Sistema
d'Informació
del CERES

Recull Legislatiu 16-2016

del 01/12/2016 al

31/12/2016
Data de
Publicació
16/12/2016

Norma
RESOLUCIÓ JUS/2815/2016, de 12 de desembre, per
la qual s'aproven els criteris que han de regir el Pla
d'actuació inspectora de fundacions per a l'any 2017
Text de la norma

16/12/2016

Directiva (UE) 2016/2258 del Consejo, de 6 de
diciembre de 2016, por la que se modifica la
Directiva 2011/16/UE en lo que se refiere al acceso de
las autoridades tributarias a
información contra el blanqueo de capitales

Resum

criteris que han de
regir el Pla d'actuació
inspectora de
fundacions per a l'any
2017
accés de les
autoritats tributàries
a informació contra el
blanqueig de capitals

Text de la norma

17/12/2016

Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de diciembre de 2016,
relativa a la reducción de las emisiones nacionales de
determinados contaminantes
atmosféricos, por la que se modifica la Directiva
2003/35/CE y se deroga la Directiva
2001/81/CE (1) .

reducció de les
emissions nacionals
de determinats
contaminants
atmosfèrics

Text de la norma

17/12/2016

Orientación (UE) 2016/2298 del Banco Central
Europeo, de 2 de noviembre de 2016, por la
que se modifica la Orientación (UE) 2015/510 sobre la
aplicación del marco de la política
monetaria del Eurosistema (BCE/2016/31)

aplicació del marc de
la política monetària
de l'Eurosistema
(BCE / 2016/31)

Text de la norma

17/12/2016

Orientación (UE) 2016/2299 del Banco Central
Europeo, de 2 de noviembre de 2016, por la que se
modifica la Orientación (UE) 2016/65 sobre los recortes
de valoración que se utilizan en la aplicación del marco
de la política monetaria del Eurosistema (BCE/2016/32)

retallades de
valoració que
s'utilitzen en
l'aplicació del marc
de la política monetària
de l'Eurosistema

Text de la norma

17/12/2016

Orientación (UE) 2016/2300 del Banco Central
Europeo, de 2 de noviembre de 2016, por la que se
modifica la Orientación BCE/2014/31 sobre medidas
temporales adicionales relativas a las operaciones de
financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los
activos de garantía (BCE/2016/33)

operacions de
finançament de
l'Eurosistema i
l'admisibilidad dels
actius de garantia

Text de la norma
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1

SIC

Sistema
d'Informació
del CERES

Recull Legislatiu 16-2016

del 01/12/2016 al

31/12/2016
Data de
Publicació

23/12/2016

Norma

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de
2014, sobre el Plan de acción sobre la salud electrónica
2012-2020: atención sanitaria innovadora para el siglo
XXI (2013/2061(INI))

Resum

Atenció sanitària
innovadora per al
segle XXI

Text de la norma

23/12/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de
2014, sobre el tema «Inspecciones de trabajo eficaces
como estrategia para mejorar las condiciones laborales
en Europa» (2013/2112(INI))
Text de la norma

23/12/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de
2014, sobre la reindustrialización de Europa para
promover la competitividad y la sostenibilidad
(2013/2006(INI))
Text de la norma

23/12/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de
2014, sobre el respeto del derecho fundamental a la
libre circulación en la UE (2013/2960(RSP))

Inspeccions de
treball eficaços com
a estratègia per
millorar les
condicions laborals

Reindustrialització
d'Europa per
promoure la
competitivitat i la
sostenibilitat

Respecte del dret
fonamental a la lliure
circulació a la UE

Text de la norma

23/12/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de
2014, sobre una estrategia de la UE para las personas
sin hogar (2013/2994(RSP))

Estratègia de la UE
per a les persones
sense llar

Text de la norma

23/12/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de
2014, sobre la situación de los defensores de los
derechos humanos y los militantes de la oposición en
Camboya y Laos (2014/2515(RSP))
Text de la norma

23/12/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de
2014, sobre los esfuerzos recientes por criminalizar a
las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales (LGBTI) (2014/2517(RSP))

Situació dels
defensors dels drets
humans i els
militants de
l'oposició a
Cambodja i Laos
Recents intents de
penalitzar les
persones LGBTI

Text de la norma
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1

SIC

Sistema
d'Informació
del CERES

Recull Legislatiu 16-2016

del 01/12/2016 al

31/12/2016
Data de
Publicació

23/12/2016

Norma

P7_TA(2014)0025 Contratación pública ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de
enero de 2014, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
contratación pública COM(2011)0896 — C70006/2012 — 2011/0438(COD))
P7_TC1-COD(2011)0438 Posición del Parlamento
Europeo aprobada en primera lectura el 15 de enero de
2014 con vistas a la adopción de la Directiva
2014/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre

Resum

contractació pública

Text de la norma

23/12/2016

Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de diciembre de 2016,
relativa a las actividades y la supervisión de los fondos
de pensiones de empleo (FPE) (1)
Text de la norma

23/12/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de
2014, sobre la participación financiera de los
trabajadores en los beneficios de las empresas
(2013/2127(INI))

relativa a les
activitats i la
supervisió dels fons
de pensions
d'ocupació
Participació financera
dels treballadors en
els beneficis de les
empreses

Text de la norma

23/12/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de
2014, sobre la protección social para todos, incluidos
los trabajadores autónomos (2013/2111(INI)
Text de la norma

28/12/2016

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
el tema «Derechos de los cuidadores
domésticos internos» (dictamen de iniciativa)

Protecció social per a
tothom, inclosos els
treballadors
autònoms

Drets dels cuidadors
domèstics interns

Text de la norma

28/12/2016

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
«La política de biodiversidad de la UE»

La política de
biodiversitat de la UE

Text de la norma
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1

SIC

Sistema
d'Informació
del CERES

Recull Legislatiu 16-2016

del 01/12/2016 al

31/12/2016
Data de
Publicació

28/12/2016

Norma

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
las «Nuevas medidas para una aplicación y una
gobernanza orientadas al desarrollo — Recomendaciones
para la evaluación de los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos» (Dictamen de iniciativa) . . .

Resum

Noves mesures per a
una aplicació i una
governança
orientades al
desenvolupament

Text de la norma

28/12/2016

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
«El camino desde París» (Dictamen de
iniciativa)

El camí des de París

Text de la norma
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