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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 

 

 

 Acuerdo de 11 de octubre de 2016, de la Junta Electoral 
 19/10/2016 Central, por el que se corrigen errores en la Instrucción  impediments i  
 3/2016, de 14 de septiembre, de modificación de la  excuses justificades  
 Instrucción 6/2011, de 28 de abril, sobre interpretación  per als càrrecs de  
 del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen  president i vocal de  
 Electoral General, sobre impedimentos y excusas  les meses electorals 
 justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de  
 las de las Mesas Electorales 

 Text de la norma 
  
 Resolución de 20 de octubre de 2016, del Congreso de  
 22/10/2016 los Diputados, por la que se ordena la publicación del  Acord convalidació  
 Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2016,  del Reial decret llei  
 de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas  2/2016, pel qual  
 tributarias dirigidas a la reducción del déficit público s'introdueixen  
 mesures tributàries  
  dirigides a la reducció  
 Text de la norma del dèficit públic 

 Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Dirección  
 24/10/2016 General de Empleo, por la que se corrigen errores en la  conveni col·lectiu 
 de 20 de julio de 2016, por la que se registra y publica  
 la revisión salarial del año 2016 del Convenio colectivo  
 de Imerys Diatomita Alicante, SA 

 Text de la norma 

 Corrección de erratas de la Orden ESS/1588/2016, de  
 25/10/2016 29 de septiembre, por la que se fijan para el ejercicio  Correcció d'errades,  
 2016 las bases normalizadas de cotización a la  bases normalitzades  
 Seguridad Social, por contingencias comunes, en el  de cotització a la  
 Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería  Seguretat Social, per  
 del Carbón contingències comunes,  
  en el règim especial  
 Text de la norma de la Seguretat Social 

  

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/aspnet/formulari_recull_legislatiu.aspx
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18772.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18787.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18786.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18788.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 

 Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la  
 25/10/2016 Federación Estatal de Enseñanzas de C.C.O.O. contra el recurs contenciós  
 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se  administratiu contra  
 regulan las evaluaciones finales de Educación  el Reial Decret  
 Secundaria Obligatoria y de Bachillerato 310/2016, de 29 de  
 juliol 

 Text de la norma 

 Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección  
 28/10/2016 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de ámbito estatal para las empresas  
 de mediación de seguros privados para el periodo 2016- 
 2018 

 Text de la norma 

 Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección  
 28/10/2016 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Bombardier European  
 Investments, SLU 

 Text de la norma 

 Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección  
 28/10/2016 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Masa Servicios, SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección  
 28/10/2016 General de Empleo, por la que se registran y publican las conveni col·lectiu 
 tablas salariales para el año 2016 del Convenio  
 colectivo de Dealz España, SL 

 Text de la norma 
   
 Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Dirección  
 28/10/2016 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acuerdo sobre condiciones de venta para los sorteos  
 extraordinarios del Cupón de la ONCE 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18791.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18803.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18804.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18805.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18806.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18807.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 Pleno. Sentencia 159/2016, de 22 de septiembre de  
 31/10/2016 2016. Recurso de inconstitucionalidad 2257-2016.  Sentència 159/2016, 
 Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación   Llei del Parlament de 
 con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de   Catalunya 17/2015,  
 Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva  d'igualtat efectiva  
 entre mujeres y hombres. Competencias sobre  entre dones i homes.  
 legislación laboral: nulidad de los preceptos legales   Competències sobre 
 autonómicos relativos a la prevención del acoso sexual        legislació laboral 
 en las empresas, planes de igualdad en las empresas,  
 responsables sindicales de igualdad, presencia de  
 mujeres y hombres en la negociación colectiva,  
 incorporación de la perspectiva de género en los  
 expedientes de regulación de empleo y prevención  
 de riesgos laborales 

 Text de la norma 
  
 Ley Orgánica 1/2016, de 31 de octubre, de reforma de  
 01/11/2016 la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad  Estabilitat  
 Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera Pressupostària i  
 Sostenibilitat  
  Financera 
 Text de la norma 

 Ley Orgánica 2/2016, de 31 de octubre, de modificación 
 01/11/2016 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Modificació de la Llei  
 Electoral General, para el supuesto de convocatoria  Orgànica 5/1985,  
 automática de elecciones en virtud de lo dispuesto en el  Règim electoral  
 apartado 5 del artículo 99 de la Constitución general 

 Text de la norma 

 Decreto 61/2016, de 7 de octubre, por el que se  
 01/11/2016 modifica el Decreto 99/2015, de 18 de diciembre, por el  es fixa el calendari de 
 que se fija el calendario de días inhábiles para el año   dies inhàbils per a  
 2016 a efectos del cómputo administrativo, con el fin de  l'any 2016 
 adaptarlo al artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de  
 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las  
 Administraciones Públicas 
  
 Text de la norma 
  
 Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección  
 01/11/2016 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo 
 de buceo profesional y medios hiperbáricos y el acuerdo 
 sobre Normas de seguridad en actividades  
 subacuáticas 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18825.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18822.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18823.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18824.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18820.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

  

 Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección  
 01/11/2016 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Logística y Transporte Integrado  
 de Hidrocarburos, SL 

 Text de la norma 

 Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Dirección  
 02/11/2016 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acuerdo de prórroga de ultraactividad del I Acuerdo  
 Marco de Comercio 

 Text de la norma 

 Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Dirección  
 03/11/2016 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de CM Serviexter, SL 

  
 Text de la norma 
  
 Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que  
 04/11/2016 se reestructuran los departamentos ministeriales reestructuren els  
 departaments  
 Text de la norma ministerials 

 Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección  
 04/11/2016 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Santa Bárbara Sistemas, SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección  
 04/11/2016 General de Empleo, por la que se registra y publica el VI  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Repsol, SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Dirección  
 04/11/2016 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Grupo Kalise Menorquina, SA 
 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18820.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18819.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18826.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18828.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18829.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18830.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18831.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Dirección  
 05/11/2016 General de Empleo, por la que se registra y publica el V  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo intersocietario de Roca Corporación  
 Empresarial, SA y Roca Sanitario, SA 

 Text de la norma  

 Butlletí: BOPB 
  
 RESOLUCIÓ del 6 d'octubre de 2016, per la qual es  
 18/10/2016 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball del sector del comerç de la pell de la  
 província de Barcelona per als anys 2016 i 2017 (codi  
 de conveni núm. 08000735011994) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2016, per la qual es  
 20/10/2016 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Grammer Automotive  
 Española, SA, per als anys 2015-2017 (codi de conveni 
 núm. 08100042012012 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2016, per la qual es  
 21/10/2016 disposa la inscripció i la publicació de la modificació de  conveni col·lectiu 
 l'Acord regulador de les condicions de treball del  
 personal funcionari de l'Ajuntament de Santa Perpètua  
 de Mogoda (codi de conveni núm. 08007702131994) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2016, per la qual es  
 21/10/2016 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 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18836.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18762.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18774.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18778.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18779.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

  
 
 RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2016, per la qual es  
 24/10/2016 disposa la inscripció i la publicació de la Pròrroga  conveni col·lectiu 
 d'ultraactivitat del II Conveni col·lectiu dels centres de  
 treball de Mercabarna, Terrassa i Veneçuela (Barcelona) 
 de l'empresa Eismann, SA, fins al 31 de juliol de 2016  
 (codi de conveni núm. 08014521012007) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2016, per la qual es  
 24/10/2016 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Maxion Wheels, SLU,  
 per als anys 2015 i 2016 (codi de conveni núm.  
 08002792012000) 

 Text de la norma 

 Conveni Regulador de les Condicions de Treball del  
 26/10/2016 Personal Laboral al servei de l'Ajuntament d'Arenys de  conveni col·lectiu 
 Munt (codi de conveni núm. 08012382) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2016, per la qual es  
 26/10/2016 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord regulador  conveni col·lectiu 
 de les condicions de treball dels empleats públics de  
 l'Ajuntament de Gavà per a l'any 2015 (codi de conveni  
 núm. 08100212142016) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2016, per la qual es  
 28/10/2016 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió  conveni col·lectiu 
 salarial per a l'any 2015 del Conveni col·lectiu de treball 
 de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas,  
 SA (Medi Ambient Mercabarna) per als anys 2013-2015 
 (codi de conveni núm. 08014331012006) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2016, per la qual es  
 28/10/2016 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Il·lustre Col·legi de  
 l'Advocacia de Barcelona per als anys 2015-2018 (codi 
 de conveni núm. 08011432012000) 
 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18784.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18785.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18789.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18790.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18811.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18812.pdf


 
 

SIC Sistema
d'Informació
del CERES

          
 
 

RReeccuullll  LLeeggiissllaattiiuu  1144--22001166  ddeell  1188//1100//22001166  aall  
0088//1111//22001166  

 

   

7 

  
 

Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2016, per la qual es  
 31/10/2016 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Carreras Grupo  
 Logístico, SA (centres de treball de la província de  
 Barcelona) per al període 01.04.2016- 31.12.2020  
 (codi de conveni núm. 08101501012016) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2016, per la qual es  
 02/11/2016 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball del sector de les empreses  
 estibadores portuàries de la província de Barcelona per  
 als anys 2016 i 2017 (codi de conveni núm.  
 08010275011998) 

 Text de la norma 

 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 02/11/2016 publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa  conveni col·lectiu 
 Aguas Font Vella y Lanjarón, SA, del centre de treball  
 d’Amer, per als anys 2016-2017 (codi de conveni núm.  
 17000141011994) 
 
 Text de la norma 
   
 RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2016, per la qual es  
 08/11/2016 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball del sector del comerç tèxtil de la  
 província de Barcelona per als anys 2016-2018 (codi de 
 conveni núm. 08000795011994) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2016, per la qual es  
 08/11/2016 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Vidrieria Rovira, SL, per 
 als anys 2016-2019 (codi de conveni núm.  
 08004452011996) 

 Text de la norma  

  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18813.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18817.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18818.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18842.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18818.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 

 Butlletí: BOPG 
  
 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 24/10/2016 publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de  conveni col·lectiu 
 les indústries siderometal·lúrgiques de la província de  
 Girona, per als anys 2016 - 2017 (codi de conveni núm.  
 17000305011994) 

 Text de la norma  

 Butlletí: BOPLL 
  
 Resolució de 24 d'octubre de 2016 per la qual es  
 31/10/2016 disposa la inscripció i la publicació de la modificació del  conveni col·lectiu 
 Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria  
 d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Lleida (codi  
 de conveni núm. 25100025012013). 

 Text de la norma  

 Butlletí: BOPT 
  
 RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2016, per la qual es  
 27/10/2016 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball del sector de forners, de la província  
 de Tarragona, per als anys 2015 -2017 (codi de conveni 
 núm. 43000375011994) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2016 per la qual es  
 08/11/2016 disposa la inscripció i la publicació per l’Acord parcial de conveni col·lectiu 
 la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de  
 treball del personal laboral de l’Ajuntament de  
 Tarragona, fins la negociació del nou conveni (codi de  
 conveni núm. 43001042011996) 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18796.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18814.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18797.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18844.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 
 RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2016 per la qual es  
 08/11/2016 disposa la inscripció i la publicació de la modifi cació del conveni col·lectiu 
 Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Consorci  
 Sociosanitari de Santa Coloma de Queralt, per als anys  
 2015-2017 (codi de conveni núm. 43002652012005) 

 Text de la norma  

 Butlletí: DOGC 
  
 ORDRE TSF/273/2016, de 10 d'octubre, per la qual  
 18/10/2016 s'aproven les bases reguladores per a la concessió de  bases reguladores  
 subvencions per al desenvolupament d'espais de  per a la concessió de  
 recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a  subvencions per al  
 l'ocupació desenvolupament  
 d'espais de recerca de feina 
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ TSF/2298/2016, de 3 d'octubre,  
 18/10/2016 d'ampliació de termini per presentar sol·licituds de la  subvencions  
 convocatòria prevista a la Resolució TSF/1642/2016,  destinades a les  
 d'1 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any actuacions del  
 2016 de les subvencions destinades a les actuacions  programa Forma i  
 del programa Forma i Insereix Insereix 

 Text de la norma 

 RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2465- 
 19/10/2016 2016, contra l'article 1, i, per connexió, en allò que a la  Recurs  
 propietat temporal es refereixen, les disposicions  d'Inconstitucionalitat 
 addicionals primera, segona i tercera, i disposició final,  --llibre cinquè del  
 de la Llei de la Generalitat de Catalunya 19/2015, del  Codi civil de  
 29 de juliol, d'incorporació de la propietat temporal i de  Catalunya 
 la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya 

 Text de la norma 
  
 CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 4777- 
 19/10/2016 2016, en relació amb la Resolució de 18 de maig de  Conflicte Positiu de  
 2016, de la secretària d'Estat de Serveis Socials i  competència-- 
 Igualtat, per la qual es convoquen subvencions estatals  programes d'interès  
 destinades a la realització de programes d'interès  general amb càrrec a  
 general amb càrrec a l'assignació tributària de l'impost  l'assignació tributària 
 sobre la renda de les persones físiques 

 Text de la norma 
 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18845.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18763.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18764.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18767.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18768.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 
  
 ORDRE SLT/274/2016, d'11 d'octubre, per la qual  
 19/10/2016 s'aproven les bases reguladores per a la concessió de  bases reguladores  
 subvencions per al finançament d'accions incloses en el  per a la concessió de  
 Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 subvencions per al  
 finançament  
 d'accions incloses  
 Text de la norma en el Pla estratègic  
 de recerca i innovació  
 en salut 
 RESOLUCIÓ TSF/2304/2016, de 14 d'octubre, per la  
 19/10/2016 qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la  subvencions  
 concessió de subvencions destinades a les empreses i  destinades a les  
 entitats col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la  empreses i entitats  
 contractació de persones destinatàries de la renda  col·laboradores  
 mínima d'inserció i altres col·lectius en risc o situació  d'inserció per a  
 d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació                          l'incentiu a la  
        contractació 
 Text de la norma 
 
 RESOLUCIÓ TSF/2305/2016, de 14 d'octubre,  
 19/10/2016 d'ampliació de l'import màxim destinat a la concessió de subvencions per  
 subvencions que preveu la línia A de l'Ordre  afavorir la  
 EMO/298/2015, de 16 de setembre, per la qual  incorporació al  
 s'estableixen les bases reguladores per a la concessió  mercat de treball de  
 de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de  joves acollits al  
 treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil,       programa de 
 mitjançant mesures de foment del treball autònom i de  Garantia Juvenil 
 l'economia social i cooperativa, i s'obre la convocatòria  
 pluriennal per als anys 2015 i 2016 
  
 Text de la norma 

 DECRET 305/2016, de 18 d'octubre, de la Comissió  
 20/10/2016 Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i  Comissió  
 Homes i de la Comissió Tècnica Interdepartamental de  Interdepartamental  
 la Igualtat Efectiva de Dones i Homes per a la Igualtat  
 Efectiva de Dones i  
 Homes i de la Comissió  
 Text de la norma Tècnica Interdepartamental 

 RESOLUCIÓ TSF/2320/2016, de 14 d'octubre, per la  
 20/10/2016 qual s'obre la convocatòria pluriennal per als anys 2016  Convocatòria  
 i 2017 per a la concessió de subvencions a les  pluriennal-- 
 empreses d'inserció per a la realització d'accions per a  subvencions  
 la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels  empreses d'inserció  
 col·lectius en risc o situació d'exclusió social per a la realització d'accions  
  per a la millora de  
 Text de la norma l'ocupació i la inserció  
  laboral 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18769.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18770.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18771.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18775.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18776.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

  
 ORDRE VEH/277/2016, de 18 d'octubre, sobre  
 21/10/2016 operacions comptables de tancament de l'exercici  operacions  
 pressupostari de 2016 comptables de  
 tancament de  
 Text de la norma l'exercici  
 pressupostari de 2016 

 ORDRE TSF/276/2016, de 17 d'octubre, per la qual  
 21/10/2016 s'aproven les bases reguladores per a la concessió de  bases reguladores  
 subvencions per al desenvolupament d'activitats en  per a la concessió de  
 matèria de promoció de l'acció sindical en l'àmbit  subvencions,  
 concret de la negociació col·lectiva i les relacions  desenvolupament  
 laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals  d'activitats en  
 a Catalunya matèria de promoció  
       de l'acció sindical 
 Text de la norma 
 
 RESOLUCIÓ TSF/2338/2016, de 17 d'octubre, per la  
 21/10/2016 qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la  convocatòria per a  
 concessió de subvencions per al desenvolupament  l'any 2016 per a la  
 d'activitats en matèria de promoció de l'acció sindical en concessió de  
 l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les  subvencions per al  
 relacions laborals que duguin a terme les organitzacions  desenvolupament  
 sindicals a Catalunya                                                           d'activitats en matèria  

     de promoció de     
      l’acció sindical 

 Text de la norma 
  
 ORDRE EXI/286/2016, de 10 d'octubre, per la qual  
 26/10/2016 s'aproven les bases reguladores de les subvencions per  bases reguladores de 
 a projectes de recuperació i foment de la memòria   les subvencions per  
 democràtica, i de promoció de la pau i dels drets humans a projectes de  
  recuperació i foment  
 Text de la norma de la memòria  
  democràtica 

 ORDRE TSF/284/2016, de 24 d'octubre, per la qual  
 26/10/2016 s'aproven les bases reguladores per a la concessió de  bases reguladores  
 subvencions per a la realització del Programa 30 Plus  per a la concessió de  
 per a la inserció de persones desocupades de 30 i més  subvencions per a la  
 anys realització del  
 Programa 30 Plus  
 Text de la norma per a la inserció 
  
 RESOLUCIÓ TSF/2364/2016, de 4 d'octubre, per la  
 26/10/2016 qual es disposa la inscripció i la publicació del VII  conveni col·lectiu 
 Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a  
 persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya  
 (codi de conveni núm. 79000805011995) 
 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18780.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18781.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18782.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18792.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18793.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18794.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 RESOLUCIÓ TSF/2379/2016, de 24 d'octubre, per la  
 26/10/2016 qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i la  convocatòria per a  
 convocatòria anticipada per al 2017 per a la concessió  l'any 2016 i la  
 de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus convocatòria  
 per a la inserció de persones desocupades de 30 i més  anticipada per al  
 anys 2017 per a la inserció  
  de persones desocupades  
 Text de la norma de 30 i més anys 

 RESOLUCIÓ SLT/2381/2016, de 19 d'octubre, per la  
 27/10/2016 qual s'obre la convocatòria per al 2017 per a la  subvencions  
 concessió de subvencions, en règim de concurrència  programes i accions  
 competitiva, per al finançament de diferents programes i  instrumentals, Pla  
 accions instrumentals inclosos en el Pla estratègic de  estratègic de recerca 
 recerca i innovació en salut 2016-2020  i innovació en salut  

 Text de la norma 

 ORDRE TSF/288/2016, de 24 d'octubre, per la qual  
 27/10/2016 s'aproven les bases reguladores per a la concessió de  bases reguladores  
 subvencions per a la realització d'accions de formació  per a la concessió de  
 d'oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament  subvencions per a la  
 a persones treballadores desocupades, que promou el  realització d'accions  
 Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de formació d'oferta  
  en àrees prioritàries 

 Text de la norma  

  
 RESOLUCIÓ TSF/2392/2016, de 25 d'octubre, per la  
 27/10/2016 qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les  convocatòria  
 subvencions per a la realització d'accions de formació  subvencions per a la  
 d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a realització d'accions  
 persones treballadores desocupades que promou el  de formació d'oferta  
 Servei Públic d'Ocupació de Catalunya persones treballadores  
  desocupades 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ TSF/2386/2016, de 27 de setembre, de  
 27/10/2016 nomenament de membres del Consell General del  nomenament de  
 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en  membres del Consell  
 representació de les organitzacions empresarials més  General del Consorci  
 representatives per a la Formació  
 Contínua de Catalunya 

 Text de la norma 

  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18795.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18798.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18799.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18800.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18801.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 RESOLUCIÓ TSF/2418/2016, de 20 d’octubre, per la  
 28/10/2016 qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de  conveni col·lectiu 
 la comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector 
 de neteja d’edificis i locals de Catalunya 2010-2013  
 (codi de conveni núm. 79002415012005) 

 Text de la norma 

 ORDRE TSF/289/2016, de 26 d'octubre, per la qual  
 28/10/2016 s'estableixen les bases reguladores per a la concessió  subvencions  
 de subvencions públiques destinades al finançament  públiques destinades  
 dels projectes singulars al finançament dels  
 projectes singulars 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ TSF/2403/2016, de 27 d'octubre, per la  
 28/10/2016 qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la  subvencions per al  
 concessió de subvencions per al finançament de  finançament de  
 projectes singulars, que promou el Servei Públic  projectes singulars,  
 d'Ocupació de Catalunya que promou el Servei  
 Públic d'Ocupació  
 Text de la norma de Catalunya  

 RESOLUCIÓ TSF/2396/2016, de 18 d'octubre, de  
 28/10/2016 cessament i nomenament de membres del Consell de  cessament i  
 Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya  nomenament de  
 (SOC) membres del Consell  
 de Direcció del  
 Text de la norma Servei Públic  

 RESOLUCIÓ TSF/2413/2016, de 27 d'octubre, per la  
 31/10/2016 qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les  convocatòria per a  
 subvencions per al desenvolupament d'espais de  l'any 2016 de les  
 recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a  subvencions per al  
 l'ocupació desenvolupament  
 d'espais de recerca  
 de feina 
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ EXI/2411/2016, de 13 d'octubre, per la  
 31/10/2016 qual es modifiquen les bases 15 dels annexos 1 i 3 de la bases reguladores  
 Resolució EXI/557/2016, de 7 de març, per la qual  específiques de  
 s'aproven les bases reguladores específiques de  subvencions  
 subvencions adreçades a actors de cooperació catalans  adreçades a actors  
 i dels països socis, per a la transformació social, i  de cooperació catalans 
 s'amplia el termini de presentació de l'informe de seguiment    i dels països socis 
 del projecte subvencionat 

  
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18801.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18808.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18809.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18810.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18827.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18815.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  

 RESOLUCIÓ TSF/2393/2016, d’11 d’octubre, per la  
 31/10/2016 qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu agropecuari de Catalunya 2015-2017 (codi de 
 conveni núm. 79001175011995) 

 Text de la norma 
  
 ACORD GOV/141/2016, de 2 de novembre, pel qual  
 04/11/2016 s'aprova el Programa d'activitats del Pla de seguretat  Pla de seguretat  
 viària per al 2016 viària per al 2016 

 Text de la norma 

 ANUNCI de rectificació de l'errada material que conté el 
 04/11/2016 text de l'article 9.2 del Reglament revisat per a  Reglament revisat  
 l'adjudicació d'habitatges i altres recursos residencials  per a l'adjudicació  
 per emergència social per pèrdua de l'habitatge d'habitatges i altres  
 recursos residencials 
  per emergència  
 Text de la norma 

 LLEI 2/2016, de 2 de novembre, de modificacions  
 07/11/2016 urgents en matèria tributària modificacions  
 urgents en matèria  
 Text de la norma tributària 

 ORDRE EXI/290/2016, de 10 d'octubre, per la qual  
 07/11/2016 s'aproven les bases reguladores del Premi de recerca en bases reguladores  
 drets humans del Premi de recerca  
 en drets humans 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ EXI/2460/2016, de 24 d'octubre, per la  
 08/11/2016 qual es dóna publicitat a un acord de la Junta de Govern  bases per a projectes 
 mitjançant el qual s'aproven les bases per a projectes de  de participació en  
 participació en xarxes i de recerca en promoció de la  xarxes i de recerca  
 pau en promoció de la pau 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18816.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18832.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18833.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18838.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18839.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18846.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

  

 RESOLUCIÓ GAH/2469/2016, de 2 de novembre, per  
 08/11/2016 la qual s'amplia el termini per presentar les sol·licituds  habitatge de lloguer  
 de subvenció previst a la Resolució GAH/2260/2016,  destinat a polítiques  
 de 5 d'octubre, per la qual s'aproven les bases  socials 
 reguladores per a la concessió de subvencions, en règim 
 de concurrència competitiva, a les entitats que integren  
 l'Administració local de Catalunya que gestionen  
 habitatges que formen part del Fons d'habitatge de  
 lloguer destinat a polítiques socials, i es fa pública la  
 convocatòria per a l'any 2016 

  
 Text de la norma 
 
 ORDRE TSF/294/2016, de 28 d'octubre, per la qual  
 08/11/2016 s'aproven les bases reguladores per a la concessió de  subvencions per a la  
 subvencions per a la realització dels serveis integrals  realització dels  
 d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les serveis integrals  
 persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental d'orientació,  
 acompanyament i  
 suport a la inserció 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ TSF/2475/2016, de 4 de novembre, per la  
 08/11/2016 qual es modifica l'import màxim per a l'exercici 2016  subvencions  
 assignat a la concessió de subvencions destinades al  destinades al foment  
 foment de la integració laboral de les persones amb  de la integració  
 discapacitat en centres especials de treball laboral de les  
 persones amb discapacitat 

 Text de la norma 

 CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Annex 1 de l'Ordre  
 08/11/2016 EMO/225/2015, de 17 de juliol, per la qual s'aproven  correcció d'errades-- 
 les bases reguladores per a la concessió de subvencions subvencions per a la  
 per a la realització dels Serveis integrals d'orientació,  realització dels  
 acompanyament i suport a la inserció de les persones  Serveis integrals  
 amb discapacitat i/o malaltia mental, i es fa pública la  d'orientació, acompanyament 
 convocatòria per a l'any 2015 (DOGC núm. 6918, de        i suport a la inserció
 22.7.2015) 
 
 Text de la norma   

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18847.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18848.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18849.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18850.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  
 CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMO/340/2014, de 
 08/11/2016 10 de novembre, per la qual s'aproven les bases  correcció d'errades-- 
 reguladores per a la concessió de subvencions per a la  subvencions per a la  
 realització dels serveis integrals d'orientació,  realització dels  
 acompanyament i suport a la inserció de les persones  serveis integrals  
 amb discapacitat i/o malaltia mental, i es fa pública la  d'orientació,  
 convocatòria per a l'any 2014   acompanyament
   
  
 Text de la norma 
  

 Butlletí: DOUE 
  
 Decisión (UE) 2016/1838 del Consejo, de 13 de  
 18/10/2016 octubre de 2016, relativa a las orientaciones relativa a les  
 para las políticas de empleo de los Estados miembros en orientacions per a les 
 2016  polítiques d'ocupació 
  dels Estats membres 
 Text de la norma  en 2016 

 Convocatoria de propuestas — EACEA/40/2016 en el  
 18/10/2016 marco del Programa Erasmus+ — «KA3- Empresa sobre  
 Asociaciones EFP — Empresa sobre el aprendizaje en el  l'aprenentatge en el  
 puesto de trabajo y la formación de aprendices» lloc de treball i la  
 formació d'aprenents 

 Text de la norma 

 Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, de 5 de octubre  
 19/10/2016 de 2016, relativa a la celebración, en Decisió (UE), Acord  
 nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París  de París aprovat en  
 aprobado en virtud de la Convención virtut de la  
 Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio  Convenció Marc de  
 Climático les Nacions Unides  

 Text de la norma 

 Decisión (UE) 2016/1859 del Consejo, de 13 de  
 20/10/2016 octubre de 2016, relativa a la Cumbre Social Cimera Social  
 Tripartita para el Crecimiento y el Empleo, y por la que  Tripartida per al  
 se deroga la Decisión 2003/174/CE Creixement i  
 l'Ocupació 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18851.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18765.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18766.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18773.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18777.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 Recomendación (UE) 2016/1871 de la Comisión, de 28  
 21/10/2016 de septiembre de 2016, dirigida a la mesures específiques 
 República Helénica sobre las medidas específicas   urgents que Grècia  
 urgentes que Grecia debe adoptar con vistas ha d'adoptar amb  
 a la reanudación de los traslados en virtud del  vista a la represa  
 Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento dels trasllats en virtut 
 Europeo y del Consejo  del Reglament (UE) 
  
 Text de la norma 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de  
 04/11/2016 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre Estratègia de la UE  
 mujeres y hombres después de 2015  per a la igualtat entre 
 (2014/2152(INI))  dones i homes  
 després de 2015 

 Text de la norma 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de junio de  
 04/11/2016 2015, relativo a la revisión del marco de Revisió del marc de  
 gobernanza económica: evaluación y retos  governança  
 (2014/2145(INI)) econòmica: avaluació 
   i reptes 

  
 Text de la norma 
  
 Decisión de Ejecución (UE) 2016/1941 de la Comisión,  
 05/11/2016 de 3 de noviembre de 2016, que Fons Estructurals i el 
 modifica la Decisión de Ejecución 2014/190/UE por la   Fons de Cohesió de  
 que se establecen el desglose anual por cada Estat membre al  
 Estado miembro de los recursos totales del Fondo   Mecanisme  
 Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo «Connectar Europa» i 
 Social Europeo y el Fondo de Cohesión en el marco del        a l'ajuda a les persones 
 objetivo de inversión en crecimiento         més desfavorides 
 y empleo y del objetivo de cooperación territorial  
 europea, el desglose anual por Estado 
 miembro de los recursos de la asignación específica  
 para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, 
 junto con la lista de regiones que pueden optar a  
 financiación, así como los importes que 
 deben transferirse de las asignaciones de los Fondos  
 Estructurales y el Fondo de Cohesión de 
 cada Estado miembro al Mecanismo «Conectar Europa»  
 y a la ayuda a las personas más 
 desfavorecidas para el período 2014-2020 [notificada  
 con el número C(2016) 6909] 

  
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18783.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18834.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18835.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18837.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 
 
  
 Asunto C-432/16: Petición de decisión prejudicial  
 07/11/2016 presentada por el Tribunal Superior de Justicia de  Treballadores  
 Cataluña (España) el 2 de agosto de 2016 — Carolina  embarassades  
 Minayo Luque/Quitxalla Stars, S.L. y Fondo de Garantia  acomiadament 
 Salarial 

 Text de la norma 

 Asunto C-443/16: Petición de decisión prejudicial  
 07/11/2016 presentada por el Juzgado ContenciosoAdministrativo de Petició de decisió  
 Madrid (España) el 8 de agosto de 2016 — Francisco  prejudicial  
 Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid presentada pel Jutjat  
 Contenciós- 
 Administratiu de  
 Text de la norma Madrid – Petició  
 interí-Igualtat de drets 

  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18840.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/18841.pdf

