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Podeu recuperar el text íntegre de totes les 
disposicions legislatives des del formulari del 

Recull Legislatiu del web del CERES.   
  

   
Butlletí: BOE 

 

Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 

 Recurso de inconstitucionalidad n.º 2255-2016, contra  
 29/09/2016 los artículos 1, 4, 9.1, 11 y 12 de la Ley del Parlamento  Recurs  
 de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre d'inconstitucionalitat, 
 las viviendas vacías y de modificación de normas   impost sobre els  
 tributarias y de la Ley 3/2012 habitatges buits i de  
 modificació de normes  
 Text de la norma tributàries i de la 
  Llei 3/2012 

 Recurso de inconstitucionalidad n.º 2256-2016, contra  
 29/09/2016 el art. 19.6 de la Ley del Parlamento de Cataluña  Recurs  
 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la  d'inconstitucionalitat, 
 actividad administrativa de la Administración de la   simplificació de  
 Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de  l'activitat  
 impulso a la actividad económica administrativa de  
  la Generalitat i dels  
  governs locals  
 Text de la norma de Catalunya 

 ACORD GOV/126/2016, de 27 de setembre, en relació  
 29/09/2016 amb el Pla estratègic de la Direcció General de  Pla estratègic de la  
 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del  Direcció General de  
 Departament d'Interior per al període 2017-2022 Prevenció, Extinció  
 d'Incendis i  
 Salvaments del  
 Text de la norma Departament d'Interior per  
 al període 2017-2022 

 Recurso de inconstitucionalidad n.º 2501-2016, contra  
 01/10/2016 los artículos 2 (apartado 2), 3, 4, 5 (apartados 1, 2, 3, 4  Recurs  
 y 9), 7, la disposición adicional, la disposición  d'inconstitucionalitat, 
 transitoria segunda (apartado primero y apartado   mesures urgents per  
 segundo en lo que se refiere a la aplicación del artículo  afrontar l'emergència  
 7) y la disposición final tercera de la Ley del Parlamento  en l'àmbit de l'habitatge 
 de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas      i la pobresa energètica 
 urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito  
 de la vivienda y la pobreza energética 

  
 Text de la norma 
  

http://www.ccoo.cat/ceres/aspnet/formulari_recull_legislatiu.aspx
http://www.ccoo.cat/ceres/aspnet/formulari_recull_legislatiu.aspx
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18696.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18697.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18698.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18707.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 

 Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la  
 01/10/2016 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por  s'estableix el  
 la que se establece el calendario de días inhábiles a  calendari de dies  
 efectos de cómputos de plazos, en el ámbito de la  inhàbils a efectes de  
 Administración General del Estado para el año 2016, a  còmputs de terminis,  
 partir del día 2 de octubre de 2016 en l'àmbit de  
  l'Administració General de  

  l'Estat per a l'any 2016, a 
 Text de la norma  partir del dia 2 d'octubre 
   de 2016 

 Orden ESS/1554/2016, de 29 de septiembre, por la que 
 01/10/2016 se regula el procedimiento para el registro y publicación procediment per al  
 de las memorias de responsabilidad social y de  registre i publicació  
 sostenibilidad de las empresas, organizaciones y  de les memòries de  
 administraciones públicas responsabilitat social 
  i de sostenibilitat de  
 les empreses, organitzacions  
 Text de la norma i administracions públiques 

 Orden ECC/1556/2016, de 28 de septiembre, por la que 
 01/10/2016 se modifica la Orden ECC/2741/2012, de 20 de  càlcul de les  
 diciembre, de desarrollo metodológico de la Ley  previsions  
 Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad  tendencials  
 Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sobre el  d'ingressos i  
 cálculo de las previsiones tendenciales de ingresos y  despeses i de la   

 gastos y de la tasa de referencia de la economía  taxa de referència      

 española      

    
 Text de la norma 

 
 Resolución de 20 de julio de 2016, de la Dirección  
 03/10/2016 General de Empleo, por la que se registra y publica la  conveni col·lectiu 
 revisión salarial del año 2016 del Convenio colectivo de  
 Imerys Diatomita Alicante, SA 

 Text de la norma 

 Orden ESS/1588/2016, de 29 de septiembre, por la que 
 04/10/2016 se fijan para el ejercicio 2016 las bases normalizadas  bases normalitzades  
 de cotización a la Seguridad Social, por contingencias  de cotització a la  
 comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social  Seguretat Social, per  
 para la Minería del Carbón contingències  
 comunes, en el règim  
 especial de la Seguretat  
 Text de la norma Social per a la mineria  
 del carbó 

  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18708.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18709.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18710.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18706.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18714.pdf
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Data de 

Publicació  

  Norma Resum 

 

 
 Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se  
 05/10/2016 publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de  instruccions per  
 septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones  habilitar la  
 para habilitar la participación pública en el proceso de  participació pública  
 elaboración normativa a través de los portales web de  en el procés  
 los departamentos ministeriales d'elaboració normativa 

 Text de la norma 

 Sentencia de 30 de junio de 2016, de la Sala Cuarta del  
 05/10/2016 Tribunal Supremo (recurso de casación nº 17/2015), por Sentència de 30 de  
 la que se estima el recurso de casación interpuesto por  juny de 2016, de la  
 la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo Sala Quarta del  
 y Seguridad Social contra la sentencia de la Audiencia  Tribunal Suprem  
 Nacional de 25 de junio de 2014 (recurs de cassació  
  núm 17/2015) 

 Text de la norma 

 Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la  
 07/10/2016 Dirección General de Empleo, por la que se registra y  conveni col·lectiu 
 publica el Convenio colectivo de Comercial Citroën, SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la  
 07/10/2016 Dirección General de Empleo, por la que se registra y  conveni col·lectiu 
 publica el Convenio colectivo de Mercedes-Benz Retail,  
 SAU. 

 Text de la norma 

 Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la  
 07/10/2016 Dirección General de Empleo, por la que se registra y  conveni col·lectiu 
 publica el Convenio colectivo del Grupo Vodafone  
 España 

 Text de la norma 

 Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la  
 07/10/2016 Dirección General de Empleo, por la que se registra y  conveni col·lectiu 
 publica el Convenio colectivo del sector industrias de  
 alimentos compuestos para animales 
 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18716.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18717.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18724.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18725.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18726.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18727.pdf
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Data de 

Publicació  

  Norma Resum 

 Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la  
 07/10/2016 Dirección General de Empleo, por la que se registra y  conveni col·lectiu 
 publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al  
 Convenio colectivo de Mnemon Consultores, SL 

 Text de la norma 

 Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la  
 07/10/2016 Dirección General de Empleo, por la que se registra y  conveni col·lectiu 
 publica la sentencia del Tribunal Supremo relativa al  
 Acuerdo de modificación del IV Acuerdo Laboral de  
 ámbito estatal para el sector de hostelería 

 Text de la norma 

 Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la  
 07/10/2016 Dirección General de Empleo, por la que se registran y  conveni col·lectiu 
 publican las tablas salariales para los años 2014, 2015  
 y 2016 del Convenio colectivo de centros de enseñanza  
 de peluquería y estética, de enseñanzas musicales y de  
 artes aplicadas y oficios artísticos 

  
 Text de la norma 

 Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la  
 07/10/2016 Dirección de la Agencia Española de Cooperación  inscripció en el  
 Internacional para el Desarrollo, por la que se amplía el  Registre  
 plazo de resolución del procedimiento de inscripción en  d'Organitzacions No  
 el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de  Governamentals de  
 Desarrollo Desenvolupament 

 Text de la norma 

 Recurso de inconstitucionalidad nº 2465-2016, contra  
 08/10/2016 el artículo 1, y, por conexión, en lo que a la propiedad  Recurs  
 temporal se refieren, las disposiciones adicionales  d'inconstitucionalitat, 
 primera, segunda y tercera, y disposición final, de la Ley   Llei de la Generalitat 
 de la Generalidad de Cataluña 19/2015, de 29 de julio,   de Catalunya  
 de incorporación de la propiedad temporal y de la  19/2015   
 propiedad compartida al Libro Quinto del Código Civil  

 de Cataluna   

 Text de la norma 
  
 Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección  
 08/10/2016 General de Empleo, por la que se publica la relación de  calendari de festes  
 fiestas laborales para el año 2017 laborals 2017 
 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18728.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18729.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18730.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18731.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18738.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18734.pdf
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Data de 

Publicació  

  Norma Resum 

 Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Secretaría de  
 11/10/2016 Estado de la Seguridad Social, por la que se establece  Termini especial per a 
 un plazo especial para el ingreso de las diferencias   l'ingrés de les  
 resultantes de la aplicación de la Orden  diferències resultants 
 ESS/1588/2016, de 29 de septiembre, por la que se   de l'aplicació de  
 fijan para el ejercicio 2016 las bases normalizadas de  l'Ordre ESS /1588/2016,  
 cotización a la Seguridad Social, por contingencias   de 29 de setembre 
 comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social  
 para la Minería del Carbón 

  

 Text de la norma 

 
 Código de conducta de los miembros del Parlamento de  
 14/10/2016 Cataluña Codi de conducta  
 dels membres del  
 Parlament de  
 Text de la norma Catalunya 

 Corrección de errores del Instrumento de ratificación del 
 15/10/2016 Tratado de la Unión Europea, hecho en Maastricht el 7  Correcció d'errors de  
 de febrero de 1992 l'Instrument de  
 ratificació del Tractat 
  de la Unió Europea 

 Text de la norma 

 Decisión del Consejo de 26 de mayo de 2014 sobre el  
 15/10/2016 sistema de recursos propios de la Unión Europea  sistema de recursos  
 (2014/335/UE, EURATOM), adoptada en Bruselas el 26 propis de la Unió  
 de mayo de 2014 Europea 

 Text de la norma 

 Orden ESS/1665/2016, de 15 de septiembre, por la que 
 17/10/2016 se designan las entidades seleccionadas para cubrir las entitats  
 vocalías del Foro para la Integración Social de los  seleccionades per  
 Inmigrantes en representación de asociaciones de  cobrir les vocalies  
 inmigrantes y refugiados y de organizaciones  del Fòrum per a la  
 empresariales Integració Social  

 Text de la norma  

  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18739.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18746.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18759.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18760.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18761.pdf
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Data de 

Publicació  

  Norma Resum 

 Butlletí: BOPB 
  
 RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2016, per la qual es  
 03/10/2016 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Aleaciones de Metales  
 Sinterizados, SA, per als anys 2014-2016 (codi de  
 conveni núm. 08101512012016) 

  
 Text de la norma 
  
 RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2016, per la qual es  
 03/10/2016 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de  conveni col·lectiu 
 Pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa  
 Societat Municipal Mediambiental d'Igualada, SL  
 (serveis de recollida d'escombraries i neteja viària del  
 municipi d'Igualada) per a l'any 2015 (codi de conveni  
 núm. 08100142012012) 

  
 Text de la norma 
  
 Convocatòria del Premi Ignasi Fina de Salut Laboral,  
 03/10/2016 corresponent a l'any 2016 Premi Ignasi Fina de  
   Salut Laboral 2016 
 Text de la norma  

 Aprovació inicial de les bases generals del Premi 25 de  
 04/10/2016 Novembre - Dia Internacional per a l'Eliminació de la  Dia Internacional per  
 Violència vers les Dones a l'Eliminació de la  
 Violència vers les  
 Text de la norma Dones 

 RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2016, per la qual es  
 06/10/2016 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Faurecia Interior  
 Systems España, SA (centre de treball d'Abrera) per als  
 anys 2016-2018 (codi de conveni núm.  
 08007321011993) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2016, per la qual es  
 06/10/2016 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Freixenet, SA, per als  
 anys 2015 i 2016 (codi de conveni núm.  
 08001982011994) 
 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18703.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18704.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18705.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18715.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18719.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18720.pdf
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Data de 

Publicació  

  Norma Resum 

 ANUNCI sobre l'aprovació definitiva de la modificació  
 07/10/2016 del "Sistema municipal d'ordenació de l'autoprotecció"  Aprovació definitiva  
 de l'Ajuntament de Barcelona de la modificació del  
 Sistema municipal  
 Text de la norma d'ordenació de  
 l'autoprotecció 

 RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2016, per la qual es  
 10/10/2016 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de  conveni col·lectiu 
 pròrroga i modificació parcial del Conveni col·lectiu de  
 treball de l'empresa Mullor Servicios Auxiliares, SL, per  
 als anys 2016-2018 (codi de conveni núm.  
 08100532012013) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2016, per la qual es  
 10/10/2016 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Castellblanch, SAU,  
 per als anys 2015 i 2016 (codi de conveni núm.  
 08000442011994) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2016, per la qual es  
 14/10/2016 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball del sector de la indústria flequera de  
 la província de Barcelona per als anys 2015-2017 (codi  
 de conveni núm. 08002525011994) 

  
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2016, per la qual es  
 14/10/2016 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió  conveni col·lectiu 
 salarial per a l'any 2016 del Conveni col·lectiu de treball 
 de l'Agència Catalana de Cooperació al  
 Desenvolupament per als anys 2014-2017 (codi de  
 conveni núm. 08014212012006) 

 Text de la norma 

 Aprovació inicial del Protocol per a la prevenció i  
 17/10/2016 l'actuació davant l'assetjament moral, sexual o per raó  actuació davant  
 de sexe l'assetjament moral,  
 sexual o per raó de  
 sexe 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18733.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18741.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18742.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18744.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18745.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18752.pdf
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Data de 

Publicació  

  Norma Resum 

 RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2016, per la qual es  
 17/10/2016 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió  conveni col·lectiu 
 salarial per als anys 2015 i 2016 del Conveni col·lectiu  
 de treball de l'empresa Transportes Urbanos y Servicios  
 Generales, SAL (codi de conveni núm.  
 08007192011993) 

 Text de la norma 

 ANUNCI de resolució de 17 d'agost de 2016, per la qual 
 17/10/2016 es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta de la  conveni col·lectiu 
 Comissió Negociadora de Modificació del Conveni  
 col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament  
 de Santa Perpètua de Mogoda (codi de conveni núm.  
 08007712011994) 

 Text de la norma 

 ANUNCI de resolució de 17 d'agost de 2016, per la qual 
 17/10/2016 es disposa la inscripció i la publicació de la modificació  conveni col·lectiu 
 de l'Acord regulador de les condicions de treball del  
 personal funcionari de l'Ajuntament de Santa Perpetua  
 de Mogoda (codi de conveni núm. 08007702131994) 

 Text de la norma  

 Butlletí: DOGC 
  
 RESOLUCIÓ TSF/2179/2016, de 25 de juliol, per la  
 30/09/2016 qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball per a l'empresa Sistema  
 d'Emergències Mèdiques, SA (SEM, SA) per als anys  
 2015-2017 (codi de conveni núm. 79001382011998) 

 Text de la norma 

 Correcció d'errada a la resolució de 15 de juny de 2016, 
 30/09/2016 per la qual es disposa la inscripció i publicació del  conveni col·lectiu 
 Conveni col·lectiu de treball de l'empresa BCN  
 Maremagnum 2013, SLU 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18754.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18755.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18756.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18699.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18700.pdf
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Data de 

Publicació  

  Norma Resum 

 RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2255- 
 03/10/2016 2016, contra els articles 1, 4, 9.1, 11 i 12 de la Llei del  Recurs  
 Parlament de Catalunya 14/2015, del 21 de juliol, de  d'inconstitucionalitat, 
 l'impost sobre els habitatges buits i de modificació de   de l'impost sobre els 
 normes tributàries i de la Llei 3/2012  habitatges buits i de  
 modificació de normes  
 tributàries i de la  
 Text de la norma Llei 3/2012 

 RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2256- 
 03/10/2016 2016, contra l'article 19.6 de la Llei del Parlament de  Recurs  
 Catalunya 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de  d'inconstitucionalitat, 
 l'activitat administrativa de l'Administració de la   simplificació de  
 Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls  l'activitat  
 de l'activitat econòmica administrativa de  
  l'Administració de la  
  Generalitat i dels  
 Text de la norma governs locals 

  
 DICTAMEN 8/2015, de 4 de juny, sobre el Reial decret  
 03/10/2016 llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma urgent del  reforma urgent del  
 sistema de formació professional per a l'ocupació en  sistema de formació  
 l'àmbit laboral professional per a  
 l'ocupació en l'àmbit  
 Text de la norma laboral 

 RESOLUCIÓ TSF/2212/2016, de 29 de setembre, per  
 05/10/2016 la qual es modifica la dotació de la convocatòria  dotació de la  
 ordinària per a la concessió de subvencions del  convocatòria  
 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a  ordinària per a la  
 entitats en l'exercici 2016 concessió de  
  subvencions del 
  Departament de Treball,  

 Text de la norma Afers Socials i Famílies 

 RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2501- 
 06/10/2016 2016, contra els articles 2 (apartat 2), 3, 4, 5 (apartats  Recurs  
 1, 2, 3, 4 i 9), 7, la disposició addicional, la disposició  d'inconstitucionalitat, 
 transitòria segona (apartat primer i apartat segon pel   Llei del Parlament de 
 que fa a l'aplicació de l'article 7) i la disposició final   Catalunya 24/2015,  
 tercera de la Llei del Parlament de Catalunya 24/2015,  del 29 de juliol, de  
 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar       mesures urgents 
 l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa                    en l'àmbit de l'habitatge 

   
 Text de la norma 

  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18711.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18712.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18713.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18718.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18721.pdf
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Data de 

Publicació  

  Norma Resum 

 

 
 RESOLUCIÓ TSF/2221/2016, de 19 de setembre, de  
 06/10/2016 nomenament dels membres del jurat per a la concessió  membres del jurat per 
 de la Medalla al treball President Macià i de la Placa al   a la concessió de la  
 treball President Macià Medalla al treball  
 President Macià i de  
 Text de la norma la Placa al treball  

 CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Acord GOV/124/2016, de 
 06/10/2016 13 de setembre, pel qual s'aprova la creació i la  Correcció d'errades,  
 composició de la Taula i els grups de treball del Pacte  s'aprova la creació i  
 nacional per a la indústria, i s'atribueix a la Comissió  la composició de la  
 Executiva Permanent del Consell Català de l'Empresa la  Taula i els grups de  
 governança d'aquest Pacte (DOGC núm. 7206, de  treball del Pacte nacional  
 15.9.2016)   per a la indústria 

  

 Text de la norma 
  

 RESOLUCIÓ VEH/2230/2016, de 30 de setembre, per  
 07/10/2016 la qual es fan públics l'estat d'execució del pressupost  l'estat d'execució del 
 de la Generalitat i els moviments i la situació del Tresor   pressupost de la  
 referits a 30 de juny de 2016 Generalitat i els  
 moviments i la  
 situació del Tresor referits  
 a 30 de juny de 2016 
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ GAH/2260/2016, de 5 d'octubre, per la  
 10/10/2016 qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió  subvencions per a  
 de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats que integren  
 les entitats que integren l'Administració local de  l'administració local  
 Catalunya que gestionen habitatges que formen part del  de Catalunya que  
 Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials,  gestionen habitatges  
 i es fa pública la convocatòria per a l'any 2016       que formen part  

     del Fons 

'habitatge de lloguer 
 Text de la norma 

 
 ANUNCI d'informació pública del document Pla d'acció  
 10/10/2016 en matèria de contaminació acústica de Ferrocarrils de  Pla d'acció en  
 la Generalitat de Catalunya, 2013-2018 matèria de  
 contaminació  
 acústica de  
 Text de la norma Ferrocarrils de la  
 Generalitat de Catalunya,  
 2013-2018 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18722.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18723.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18732.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18735.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18736.pdf
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Data de 

Publicació  

  Norma Resum 

 
 ANUNCI d'informació pública del document Pla d'acció  
 10/10/2016 en matèria de contaminació acústica de les  Pla d'acció en  
 infraestructures de transport ferroviari que gestiona  matèria de  
 Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, període 2013- contaminació  
 2018 acústica de les  
 infraestructures de  
 Text de la norma transport ferroviari 

  
 RESOLUCIÓ GAH/2261/2016, de 5 d'octubre,  
 11/10/2016 d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació  ampliació de l'import  
 pressupostària de la Resolució GAH/939/2016, de 5  màxim inicial  
 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a  subvencions per al  
 la concessió, en règim de concurrència competitiva, de  pagament del lloguer 
 les subvencions per al pagament del lloguer i es fa  
 pública la convocatòria per a l'any 2016 

  
 Text de la norma 

 EDICTE de 21 de setembre de 2016, de notificació de  
 13/10/2016 diverses resolucions administratives per a la imposició  sancions per  
 de sancions per infraccions d'ordre social infraccions d'ordre  
 social 

 Text de la norma 

 DECRET LLEI 5/2016, d'11 d'octubre, de recuperació  
 14/10/2016 de la paga extraordinària i addicional del mes de  recuperació de la  
 desembre de 2012 per al personal dels cossos de  paga extraordinària i  
 l'Administració de justícia a Catalunya addicional del mes de 
  desembre de 2012  
 per al personal dels  
 Text de la norma cossos de l'Administració  
 de justícia a Catalunya 

 ACORD GOV/130/2016, d'11 d'octubre, pel qual es  
 14/10/2016 declara el 15 d'octubre Dia nacional en memòria de les  Dia nacional en  
 víctimes de la Guerra Civil i les víctimes de la repressió  memòria de les  
 de la dictadura franquista víctimes de la Guerra 
  Civil i les víctimes  
 Text de la norma de la repressió de  
 la dictadura franquista 

 ORDRE TSF/267/2016, de 10 d'octubre, per la qual  
 14/10/2016 s'aproven les bases que han de regir la convocatòria per  convocatòria per a la  
 a la concessió de subvencions del Departament de  concessió de  
 Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament  subvencions-- 
 del programa Consolida't, de suport a la consolidació,  consolidació,  
 l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a  l'enfortiment i la  
 Catalunya   reinvenció del treball  
   autònom a Catalunya 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18737.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18740.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18743.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18747.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18748.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18749.pdf
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Data de 

Publicació  

  Norma Resum 

  
  
 ORDRE TSF/268/2016, de 10 d'octubre, per la qual  
 14/10/2016 s'aproven les bases reguladores per a la concessió de  bases reguladores  
 subvencions a les empreses i les entitats  per a la concessió de  
 col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la  subvencions-- 
 contractació de persones destinatàries de la renda  contractació de  
 mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació  persones destinatàries  
 d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació                de la renda mínima  

                 d'inserció 

 Text de la norma 
  
 ORDRE TSF/269/2016, d'11 d'octubre, per la qual  
 14/10/2016 s'aproven les bases reguladores per a la concessió de  bases reguladores  
 subvencions a les empreses d'inserció per a la  per a la concessió de  
 realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la  subvencions-- 
 inserció laboral dels col·lectius en risc o situació  realització d'accions  
 d'exclusió social per a la millora de  
  l'ocupació i la inserció  
  laboral dels col·lectius  
 Text de la norma en risc o situació  
  d'exclusió social 

 RESOLUCIÓ TSF/2272/2016, de 10 d'octubre, per la  
 17/10/2016 qual s'obre la convocatòria per a la concessió de  convocatòria per a la  
 subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i  concessió de  
 Famílies per al desenvolupament del programa  subvencions de  
 Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la suport a la  
 reinvenció del treball autònom a Catalunya consolidació, l'enfortiment  
  i la reinvenció del 
   treball autònom 
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ TSF/2287/2016, de 10 d'octubre, per la  
 17/10/2016 qual s'obre la convocatòria de concessió de subvencions convocatòria de  
 per a la capitalització de les cooperatives i de les  concessió de  
 societats laborals de la Línia Capitalcoop, en l'exercici  subvencions per a la  
 2016 capitalització de les  
 cooperatives i de les  
 Text de la norma societats laborals  
  de la Línia Capitalcoop 

  
 RESOLUCIÓ TSF/2263/2016, de 26 de setembre, per  
 17/10/2016 la qual es disposa la inscripció i la publicació del  conveni col·lectiu 
 Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Centro  
 Mediterránea de Bebidas Carbónicas - Pepsico  
 (Catalunya), per als anys 2015 i 2016 (codi de conveni  
 núm. 79001502011999) 

 Text de la norma  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18750.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18751.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18757.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18758.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18753.pdf
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Data de 

Publicació  

  Norma Resum 

 Butlletí: DOUE 
  

 Posición (UE) n.o 15/2016 del Consejo en primera  
 29/09/2016 lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del  estadístiques sobre  
 Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica transport ferroviari,  
 el Reglamento (CE) n.o 91/2003 relativo a las  pel que fa a la  
 estadísticas sobre transporte ferroviario, en lo que  recollida de dades  
 respecta a la recogida de datos sobre mercancías,  sobre mercaderies  
 pasajeros y accidentes Adoptada por el Consejo el 18  

  
 Text de la norma 

 
 Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o  
 29/09/2016 15/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la  estadístiques sobre  
 adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y el  transport ferroviari,  
 Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o  pel que fa a la  
 91/2003 relativo a las estadísticas sobre transporte  recollida de dades  
 ferroviario, en lo que respecta a la recogida de datos  sobre mercaderies  
 sobre mercancías, pasajeros y accidentes …. 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18701.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18702.pdf

