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

Recull Legislatiu del web del CERES.   
  
   

 
Data de 

Publicació  

  Norma Resum 

 

  Butlletí: BOE 
  
 Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se  
 18/03/2017 modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de  mesures urgents de  
 medidas urgentes de protección de deudores  protecció de deutors  
 hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de  hipotecaris sense  
 mayo, de medidas para reforzar la protección a los  recursos 
 deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y  
 alquiler social 
  

 Text de la norma 
  
 Corrección de errores del Código de conducta de los  
 20/03/2017 miembros del Parlamento de Cataluña correcció d'errades-- 
 Codi de conducta  
 Parlament  
 Text de la norma 
  
 Enmiendas al Protocolo de 1978 relativo al Convenio  
 21/03/2017 internacional para la seguridad de la vida humana en el  Protocol seguretat  
 mar, 1974, enmendado, adoptadas en Londres el 11 de                         vida humana al  
 junio de 2015 mediante Resolución MSC.394(95)  mar 

 

 Text de la norma 

 Orden HFP/255/2017, de 21 de marzo, por la que se  
 23/03/2017 aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Impost sobre la  
 la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre  Renda de les  
 el Patrimonio, ejercicio 2016, se determinan el lugar,  Persones Físiques i  
 forma y plazos de presentación de los mismos, se  Impost sobre el  
 establecen los procedimientos de obtención,  Patrimoni 
 modificación, confirmación y presentación del borrador  
 de declaración del Impuesto sobre la Renta de las  
 Personas Físicas, se determinan las condiciones  
 generales y el procedimiento para la presentación de  
 ambos por medios telemáticos o telefónicos y por la que  
 se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de  
 noviembre, por la que se regulan los procedimientos y  
 las condiciones generales para la presentación de  
 determinadas autoliquidaciones, declaraciones  
 informativas, declaraciones censales, comunicaciones  
 y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria 
 

 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/19462.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19466.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19468.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19487.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  
 Resolución de 16 de marzo de 2017, del Congreso de  
 24/03/2017 los Diputados, por la que se ordena la publicación del  Acord de derogació  
 Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 4/2017, de  del Reial decret llei  
 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los  4/2017 
 trabajadores para la prestación del servicio portuario de  
 manipulación de mercancías dando cumplimiento a la  
 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea  
 de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C- 
 576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052) 

 Text de la norma 
  
 Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se  
 24/03/2017 regula el establecimiento de un sistema de reducción de  establiment d'un  
 las cotizaciones por contingencias profesionales a las  sistema de reducció  
 empresas que hayan disminuido de manera considerable  de les cotitzacions  
 la siniestralidad laboral per contingències  
 professionals a les  
  empreses que hagin  
 Text de la norma disminuït de manera  

  considerable la  
  sinistralitat laboral 
 Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección  
 27/03/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acta de prórroga y aprobación de incrementos salariales 
 para los años 2015, 2016 y 2017 del Convenio  
 colectivo de Transportes Líquidos Campaña, SL 

  Text de la norma  

 Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección  
 27/03/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Plan de Igualdad de Seguros El Corte Inglés Vida,  
 Pensiones y Reaseguros, SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección  
 27/03/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 VII Convenio colectivo de Decathlon España, SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección  
 27/03/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acuerdo sobre tablas salariales del VI Convenio  
 colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas  
 total o parcialmente con fondos públicos 
 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19503.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19504.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19515.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19516.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19517.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19518.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección  
 27/03/2017 General de Empleo, por  conveni col·lectiu 
 la que se registran y publican las tablas salariales para  
 el año 2017 del Convenio colectivo estatal para las  
 empresas de naturopatía y profesionales naturópatas 

 Text de la norma 

 Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección  
 27/03/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican las conveni col·lectiu 
 tablas salariales para el año 2017 del Convenio  
 colectivo de Ilunión Outsourcing, SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección  
 28/03/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el IV  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo sectorial estatal de servicios  
 externos auxiliares y atención al cliente en empresas de  
 servicios ferroviarios 

 Text de la norma 

 Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección  
 28/03/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica la  conveni col·lectiu 
 revisión y tablas salariales para el 2017 del Convenio  
 colectivo de Euro Pool System España, SLU 

 Text de la norma 

 Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección  
 30/03/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Automáticos Orenes, SLU 

 Text de la norma 

 Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección  
 30/03/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo estatal del personal de estructura  
 del Grupo Mercantil ISS 

  
 Text de la norma  

 Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección  
 30/03/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican las conveni col·lectiu 
 tablas salariales para 2017 del Convenio colectivo de  
 NTV Logística, SA 
 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19519.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19520.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19527.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19528.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19535.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19536.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19537.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección  
 30/03/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican las conveni col·lectiu 
 tablas salariales para el año 2017 del Convenio  
 colectivo de Total España, SAU 

 Text de la norma 

 Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección  
 30/03/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican las conveni col·lectiu 
 tablas salariales para los años 2017 y 2018 del  
 Convenio colectivo del Grupo Santander Consumer  
 Finance (España) 

 Text de la norma 

 Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Dirección  
 30/03/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo básico de ámbito estatal, para la  
 fabricación de conservas vegetales 

 Text de la norma 

 Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Dirección  
 30/03/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican las conveni col·lectiu 
 tablas salariales para el año 2016 del Convenio  
 colectivo de Iberia LAE, SA Operadora, SU -personal de  
 tierra- 

 Text de la norma 

 Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Dirección  
 30/03/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican las conveni col·lectiu 
 tablas salariales para el año 2017 del Convenio  
 colectivo de Fleet Care Services, SL 

 Text de la norma 

 Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Dirección  
 30/03/2017 General de Empleo, por la que se corrigen errores en la  conveni col·lectiu 
 de 3 de noviembre de 2016, por la que se registra y  
 publica el Convenio colectivo laboral de ámbito estatal  
 para el sector de agencias de viajes (2016-2018) 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19538.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19539.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19540.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19541.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19542.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19543.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 Enmiendas de 2014 del Convenio sobre el trabajo  
 30/03/2017 marítimo, 2006, adoptadas en Ginebra el 11 de junio de  Conveni sobre el  
 2014 treball marítim 

 Text de la norma 

 Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se  
 30/03/2017 regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de  Pla Anual Normatiu i  
 Evaluación Normativa de la Administración General del  l'Informe Anual  
 Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación  d'Avaluació  
 Normativa Normativa de  
 l'Administració  

 Text de la norma 

   
 Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección  
 31/03/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el II  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Iris Assistance, SL 

 Text de la norma 

 Decreto-ley 1/2017, de 14 de febrero, por el que se crea 
 31/03/2017 y se regula el Registro de grupos de interés de Cataluña Registre de grups  
   d'interès de Catalunya 
 Text de la norma  

 Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se  
 01/04/2017 aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley  Reglament per a  
 24/2015, de 24 de julio, de Patentes l'execució de la Llei  
 24/2015, de 24 de  
 Text de la norma juliol, de patents 

 Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se  
 01/04/2017 aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de  oferta d'ocupació  
 personal docente no universitario y universitario,  pública en els àmbits  
 Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del  de personal docent  
 Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las  no universitari i  
 Comunidades Autónomas para 2017 universitari 

 Text de la norma 

 Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección  
 04/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Cimodin, SL 
 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19551.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19552.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19553.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19560.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19564.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19563.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19568.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección  
 04/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Coviran, SCA 

 Text de la norma 

 Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección  
 04/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Iqusde Servicios, SL 

 Text de la norma 

 Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección  
 04/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Vueling Airlines, SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección  
 04/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el V  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Airbus Defence and Space, SAU,  
 Airbus Operations, SL, Airbus Helicopters España, SA y  
 EADS Casa Espacio 

  
 Text de la norma 

 Recurso de inconstitucionalidad n.º 1638-2017, contra  
 05/04/2017 la disposición adicional 40, apartados uno y dos, de la  Recurs  
 Ley 4/2017, de 28 de marzo, del Parlamento de  d'inconstitucionalitat  
 Cataluña de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña  Pressupostos de la  
 para el ejercicio 2017 y diversas partidas  Generalitat de  
 presupuestarias Catalunya per a  
  l'exercici 2017 

 Text de la norma 

 Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección  
 05/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el IV  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Nokia Solutions and Networks  
 Spain, SL 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19569.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19570.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19571.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19572.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19576.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19577.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección  
 05/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo del fútbol sala 

 Text de la norma 

 Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección  
 05/04/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican las conveni col·lectiu 
 tablas salariales para el año 2016 del Convenio  
 colectivo de Iberia, LAE -pilotos- 

 Text de la norma 

 Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección  
 05/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acuerdo correspondiente a la Comunidad Autónoma de  
 La Rioja, remitido por la Comisión Paritaria del VI  
 Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada  
 sostenidas total o parcialmente con fondos públicos 

 Text de la norma 

 Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección  
 05/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acuerdo correspondiente a la Comunidad Autónoma de  
 La Rioja, remitido por la Comisión Paritaria del VI  
 Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada  
 sostenidas total o parcialmente con fondos públicos 

 Text de la norma 

 Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección  
 05/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acuerdo correspondiente a la Comunidad Autónoma de  
 las Illes Balears, remitido por la Comisión Paritaria del  
 VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza  
 privada sostenidas total o parcialmente con fondos  
 públicos 

  
 Text de la norma 
  
 Corrección de erratas de la Resolución de 22 de marzo  
 05/04/2017 de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que  conveni col·lectiu 
 se registra y publica el Convenio colectivo de Coviran,  
 SCA 
 
 Text de la norma  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19578.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19579.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19580.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19581.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19582.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19583.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  

 

 Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección  
 06/04/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican las conveni col·lectiu 
 tablas salariales para el año 2016 del Convenio  
 colectivo de Iberia, LAE, SA y sus tripulantes de cabina  
 pasajeros 

  

 Text de la norma   

 Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Dirección  
 06/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica la  conveni col·lectiu 
 revisión salarial del IV Convenio colectivo de  
 Recuperación Materiales Diversos, SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Dirección  
 06/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica la  conveni col·lectiu 
 tabla salarial correspondiente al año 2016 del Convenio  
 colectivo general del sector de derivados del cemento 

 Text de la norma 

 Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Dirección  
 06/04/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican las conveni col·lectiu 
 tablas salariales para 2017 del Convenio colectivo del  
 Grupo Champion (Supermercados Champion, SA y Grupo 
 Supeco-Maxor, SL) 

 Text de la norma 

 Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2017, de  
 07/04/2017 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo  Correcció d'errors-- 
 público en los ámbitos de personal docente no  oferta d'ocupació  
 universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y pública en els àmbits  
 Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía  de personal docent  
 dependientes de las Comunidades Autónomas para  no universitari i  
 2017 universitari 

  

 Text de la norma 
 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19585.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19586.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19587.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19588.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19599.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 
  
 Resolución de 30 de marzo de 2017, del Congreso de  
 07/04/2017 los Diputados, por la que se ordena la publicación del  Acord de  
 Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2017,  convalidació Reial  
 de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto- decret llei 6/2012,  
 ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de  de 9 de març, de  
 protección de deudores hipotecarios sin recursos y la  mesures urgents de  
 Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la     protecció de deutors

 protección a los deudores hipotecarios, reestructuración  

 de deuda y alquiler social           

    

 Text de la norma 

 Resolución de 9 de febrero de 2017, aprobada por la  
 07/04/2017 Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de  Informe de  
 Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización para fiscalització per a  
 el análisis de la adecuación de los procedimientos de  l'anàlisi de  
 contratación aplicados por las Empresas estatales no  l'adequació dels  
 financieras al marco legal establecido a partir de la  procediments de  
 entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2011, de        contractació 
 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto  
 Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

  
 Text de la norma 
  

 Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Dirección  
 07/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica la  conveni col·lectiu 
 Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio 
 colectivo de Sistema a Domicilio 2000, SL 

 Text de la norma 

 Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Dirección  
 10/04/2017 General de Empleo, por la que se corrigen errores en la  conveni col·lectiu 
 de 3 de noviembre de 2016, por la que se registra y  
 publica el Convenio colectivo del Grupo Salas de Juego  
 Orenes 

 
 Text de la norma 

 Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Dirección  
 10/04/2017 General de Empleo, por la que se corrigen errores en la  conveni col·lectiu 
 de 4 de abril de 2016, por la que se registra y publica el  
 Convenio colectivo de Refresco Iberia, SAU 

  
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19600.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19601.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19602.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19607.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19608.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  
 Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección  
 11/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Plan de igualdad de Actren Mantenimiento Ferroviario,  
 SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección  
 11/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Plan de igualdad de Setex Aparki, SA 

 Text de la norma 

 Orden PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que se  
 12/04/2017 regulan los procedimientos de determinación de las  procediments de  
 emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2,  determinació de les  
 NOx, partículas y CO procedentes de las grandes  emissions dels  
 instalaciones de combustión, el control de los  contaminants  
 instrumentos de medida y el tratamiento y remisión de la atmosfèrics SO2 
 información relativa a dichas emisiones 

  
 Text de la norma 
 

  Butlletí: BOPB 
  

 RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2017, per la qual es  
 16/03/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball del sector de licors de la província  
 de Barcelona per als anys 2016 i 2017 (codi de conveni  
 núm. 08001745011994) 

 Text de la norma 

 
 RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2016, per la qual es 
 16/03/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Closure Systems  
 International España, SLU (centre de treball de Sant  
 Cugat Sesgarrigues) per als anys 2016-2019 (codi de  
 conveni núm. 08100161012013) 

 Text de la norma 

  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19610.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19611.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19614.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19446.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19447.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  
 RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2017, per la qual es  
 16/03/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Casa Ametller, SL, per  
 als anys 2015-2020 (codi de conveni núm.  
 08101691012017) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2016, per la qual es 
 16/03/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de Grupo Componentes Vilanova, SL, 
 per als anys 2016- 2019 (codi de conveni núm.  
 08016593012009) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2017, per la qual es  
 17/03/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Urbaser, SA (centre de  
 treball de Sant Vicenç de Castellet) per als anys 2016 i  
 2017 (codi de conveni núm. 08101701012017) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2016, per la qual es 
 17/03/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Bunge Iberica, SAU  
 (centre de treball de Barcelona Moll Oest) per als anys  
 2016-2018 (codi de conveni núm. 08016032012010) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2017, per la qual es  
 17/03/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Marclean Technologies, 
 SLU, per al període 15.09.2016-31.12.2020 (codi de  
 conveni núm. 08101672012017) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2016, per la qual es  
 22/03/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Cableados y  
 Electromontajes Catel, SA, per al període 01.07.2016- 
 30.06.2019 (codi de conveni núm. 08101622012016) 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19448.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19449.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19457.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19458.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19459.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19481.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 RESOLUCIÓ de 6 de març de 2017, per la qual es  
 23/03/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió  conveni col·lectiu 
 salarial per a l'any 2017 del Conveni col·lectiu de treball 
 del sector d'exhibició cinematogràfica de Barcelona i la  
 seva província (codi de conveni núm.  
 08001695011994) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2017, per la qual es  
 23/03/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Talher, SA, serveis de  
 neteja viària i recollida de residus sòlids urbans del  
 municipi de Sant Just Desvern, per als anys 2017-2023 
 (codi de conveni núm. 08101681012017) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2016, per la qual es 
 23/03/2017 disposa la inscripció i la publicació de la Modificació del conveni col·lectiu 
 Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de  
 l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat (codi de  
 conveni núm. 08014582012007) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2016, per la qual es 
 23/03/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord d'adhesió conveni col·lectiu 
 de l'empresa Clínica de Sabadell, SLU (centre Hospital  
 Universitari Sagrat Cor) al Conveni col·lectiu de treball  
 del sector, d'àmbit de Catalunya, dels hospitals d'aguts,  
 centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i  
 centres de salut mental, concertats amb el SCS (codi de  
 conveni núm. 08100211022016) 

 Text de la norma 
  
 RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2016, per la qual es 
 23/03/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la  conveni col·lectiu 
 Comissió Negociadora de Pròrroga i Modificació del  
 Conveni col·lectiu de treball de l'Institut Químic de  
 Sarrià, Centre d'Ensenyament Tècnic Superior Fundació  
 Privada, per al període 1.10.2016-30.09.2017 (codi de  
 conveni núm. 08000552011996) 

  
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19491.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19492.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19493.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19495.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19495.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  
 RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2017, per la qual es  
 23/03/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de  
 Construcciones y Contratas, SA (serveis de recollida  
 sòlids urbans del Consell Comarcal de l'Anoia) per als  
 anys 2016-2018 (codi de conveni núm.  
 08016971012012) 

 Text de la norma 
   
 RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2017, per la qual es  
 23/03/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Grupo Folcrá  
 Edificación, SA (centre de treball de Martorell) per als  
 anys 2015 i 2016 (codi conveni núm.  
 08005261011994) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2017, per la qual es  
 24/03/2017 disposa la inscripció i la publicació del conveni col·lectiu conveni col·lectiu 
 de treball de l'empresa Agfa Healthcare Spain, SAU, per 
 a l'any 2016 (codi conveni núm. 08100862012014) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2017, per la qual es  
 24/03/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de  
 Construcciones y Contratas SA (servei de recollida  
 d'escombraries i neteja viària del municipi d'Olesa de  
 Montserrat) per als anys 2015 i 2016 (codi de conveni  
 núm. 08012731012002) 

 Text de la norma 
  
 ANUNCI del model tipus de Reglament de participació  
 28/03/2017 ciutadana (Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania  model tipus de  
 Diputació de Barcelona) Reglament de  
 participació  
 Text de la norma ciutadana 

 RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2016, per la qual es 
 28/03/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la  conveni col·lectiu 
 Comissió Negociadora de Modificació de l'Acord de  
 condicions de treball del personal funcionari de  
 l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (codi de conveni 
 núm. 08004782131996) 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19496.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19497.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19498.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19499.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19530.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19531.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  
 RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2016, per la qual es 
 29/03/2017 disposa la inscripció i la publicació de la modificació de  conveni col·lectiu 
 l'acord regulador de les condicions de treball dels  
 empleats públics de l'Ajuntament d'Argentona (codi de  
 conveni núm. 08016312142010) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, per la qual es  
 29/03/2017 disposa la inscripció i la publicació de la Modificació de  conveni col·lectiu 
 l'Acord de condicions de treball del personal funcionari  
 de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (codi de  
 conveni núm. 08011822132001) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, per la qual es  
 30/03/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de l'empresa Synectic, Tecnologías de la  
 Informacion, SA (abans: Aqualogy Services Company,  
 SA) per als anys 2016-2018 (codi de conveni núm.  
 08014692012005) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, per la qual es  
 31/03/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de l'empresa AM Compuestos Europa, SLU  
 (centre de treball de Barberà del Vallès) per al període  
 23.11.2016-31.12.2020 (codi de conveni núm.  
 08101731012017) 

 Text de la norma 

 Resolució de 8 de febrer de 2017, per la qual es disposa  
 04/04/2017 la inscripció i la publicació del conveni col·lectiu de  conveni col·lectiu 
 treball del personal laboral de l'Ajuntament de La Pobla  
 de Claramunt per als anys 2016-2019 (codi de conveni  
 núm.08015022012007) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, per la qual es  
 04/04/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Instavi Pallejà, SL, per  
 al període 09.11.2016-09.11.2026 (codi de conveni  
 núm. 08101722012017) 
 
 Text de la norma  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19532.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19533.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19544.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19554.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19573.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19574.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 correcció d'errades a la Resolució de 6 de març de  
 04/04/2017 2017, per la qual es disposa inscripció i la publicació de  conveni col·lectiu 
 l'Acord de revisió salarial per a l'any 2017 del Conveni  
 col·lectiu de treball del sector d'exhibició  
 cinematogràfica de Barcelona i la seva província (codi de 
 conveni núm. 08001695011994) (Butlletí Oficial de la  
 Província de Barcelona de 23 de març de 2017) 

 Text de la norma 
 

 RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2017, per la qual es  
 07/04/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa EMC Serveis i Control,  
 SL, per als anys 2017-2020 (codi de conveni núm.  
 08101752012017) 

 Text de la norma 

 Resolució de 8 de febrer de 2017, per la qual es disposa  
 07/04/2017 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni col·lectiu 
 treball de l'empresa TI Group Automotive Systems, SA  
 (centre de treball de Montornès del Vallès) per als anys  
 2016-2019 (codi de conveni núm. 08005461011994) 

  
 Text de la norma 
 
  
 RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2017, per la qual es  
 12/04/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Itron Spain, SLU  
 (centre de treball de Montornès del Vallès) per a l'any  
 2016 (codi de conveni núm. 08000971011994) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, per la qual es  
 12/04/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Badrinas, SA, per a  
 l'any 2016 (codi de conveni núm. 08005112011993) 
 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19575.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19603.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19604.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19615.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19616.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, per la qual es  
 12/04/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de Hera-Amasa, SA; FCC, SA i  
 Urbaser SA; UTE Ctra. Vallès Occidental (grup  
 professional de producció i manteniment) per als anys  
 2016-2019 (codi de conveni núm. 08101740012017) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, per la qual es  
 12/04/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de la Confraria de Pescadors de  
 Vilanova i la Geltrú per als anys 2016-2019 (codi de  
 conveni núm. 08101772012017) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2017, per la qual es  
 12/04/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Doga Metal Parts, SL,  
 per als anys 2015-2017 (codi de conveni núm.  
 08100802012014) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, per la qual es  
 13/04/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Aigües de Manresa,  
 SA, per als anys 2016-2018 (codi de conveni núm.  
 08004622011993) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2016, per la qual es 
 13/04/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió conveni col·lectiu 
 salarial definitiva per al període 01.09.2015- 
 31.08.2016 i revisió salarial provisional per al període  
 01.09.2016-31.08.2017 del Conveni col·lectiu de  
 treball de l'empresa Asociación Cultural del Colegio  
 Alemán (codi de conveni núm.08000682011994) 

  
 Text de la norma 

   

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19617.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19618.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19619.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19623.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19624.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  

  Butlletí: BOPG 
  
 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 21/03/2017 publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa  conveni col·lectiu 
 Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per als  
 centres de treball de Llançà, Portbou i Port de la Selva,  
 per als anys 2016-2020 (codi de conveni núm.  
 17000721011994) 

 Text de la norma 

 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 22/03/2017 publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa  conveni col·lectiu 
 FCC Medio Ambiente, SA, de Pals, per al període  
 1.06.2016 a 31.05.2018 (codi de conveni núm.  
 17001702012001) 

 Text de la norma 

 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 27/03/2017 publicació de l’Acord  d’adhesió de l’empresa  
  Mullor Servicios Auxiliares, SL a Girona  al      conveni col·lectiu 
 Conveni col·lectiu de treball de l’empresa  
 Mullor Servicios Auxiliares, SL a Barcelona, (codi de  
 conveni núm. 08100532012013) 

 Text de la norma 

 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 27/03/2017 publicació de la modificació de l’Acord regulador de  conveni col·lectiu 
 condicions de treball del personal funcionari de  
 l’Ajuntament de Figueres (codi de conveni núm.  
 17001162131997) 

 Text de la norma 

 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 30/03/2017 publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa  conveni col·lectiu 
 Cavas del Ampurdán, SA, de Peralada, per als anys  
 2016 - 2019 (codi de conveni núm. 17000601011993) 

  
 Text de la norma 

 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19467.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19490.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19521.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19522.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19566.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  
 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 11/04/2017 publicació del codi de conveni de l’acord d’adhesió de  conveni col·lectiu 
 l’empresa Mullor Servicios Auxiliares, SL a Girona al  
 Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Mullor  
 Servicios Auxiliares, SL a Barcelona (codi de conveni  
 núm. 17100012022017) 

 Text de la norma 

  

 Butlletí: BOPLL 
  

 Resolució de 10 de març de 2017, per la qual es disposa 
 20/03/2017 la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió  conveni col·lectiu 
 Negociadora de pròrroga del Conveni col·lectiu de treball 
 del sector d’Indústries de Flequeria de les comarques  
 de Lleida per als anys 2015-2016 i finalitzant el  
 31.12.2016 (codi de conveni núm. 25000225011995) 

 Text de la norma  

 Butlletí: BOPT 
  

 Resolució per la rectificació d’errada a la Resolució de  
 16/03/2017 21 de febrer de 2017, per la qual es va acordar la  conveni col·lectiu 
 inscripció i la publicació de les taules salarials del  
 Conveni col·lectiu de treball del sector de fabricants de  
 galetes, de la província de Tarragona, per l’any 2015  
 (codi de conveni núm. 43000265011994)”; (BOP núm.  
 44, del 3 de març de 2017. inserció amb número 2017- 01524) 

  
 Text de la norma 

 
 RESOLUCIÓ de 9 de març de 2017 per la qual es  
 20/03/2017 disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la  conveni col·lectiu 
 pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa  
 Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell  
 de Reus, per l’any 2016 (codi de conveni núm.  
 43001982011999) 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19612.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19461.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19450.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19460.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 Butlletí: DOGC 
  
 EDICTE de 10 de març de 2017, pel qual se sotmet a  
 16/03/2017 informació pública el Projecte de decret relatiu a  Projecte de decret  
 l'activitat dels professionals de l'administració de  relatiu a l'activitat  
 finques dels professionals de  
 l'administració de  
 finques 
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ TES/517/2017, de 10 de febrer, per la  
 17/03/2017 qual s'aprova el Pla d'inspecció ambiental integrada de  Pla d'inspecció  
 Catalunya per al període 2017-2019 ambiental integrada  
 de Catalunya per al  
 Text de la norma període 2017-2019 

  
 RESOLUCIÓ TES/518/2017, de 10 de febrer, per la  
 17/03/2017 qual s'aprova el Programa d'inspecció ambiental  Programa d'inspecció 
 integrada de Catalunya per a l'any 2017  ambiental integrada  
 de Catalunya per a  
 Text de la norma l'any 2017 

 RESOLUCIÓ TSF/484/2017, de 7 de març, per la qual  
 17/03/2017 es disposa la inscripció i la publicació del VIIè Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres 
 de dia i llars residències per a l'atenció de persones  
 amb discapacitat intel·lectual, per a l'any 2017 (codi de  
 conveni núm. 79001195011996) 

 Text de la norma 

 CORRECCIÓ D'ERRADA a la Correcció d'errades a la  
 20/03/2017 Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi  correcció d'errades-- 
 civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els  llibre sisè del Codi  
 contractes, i de modificació dels llibres primer, segon,  civil de Catalunya 
 tercer, quart i cinquè (DOGC núm. 7314, de 22.2.2017), 
 publicada al DOGC núm. 7329, de 15.3.2017 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ EXI/537/2017, de 14 de març, per la qual  
 20/03/2017 s'aproven les bases reguladores del Premi de Recerca  bases reguladores  
 en Memòria Democràtica del Premi de Recerca  
 en Memòria  
 Text de la norma Democràtica 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19451.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19452.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19453.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19454.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19463.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19464.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 RESOLUCIÓ TSF/495/2017, de 9 de març, per la qual  
 20/03/2017 es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord sobre  conveni col·lectiu 
 les taules salarials per a l'any 2017 del I Conveni  
 col·lectiu d'ensenyament privat reglat no concertat de  
 Catalunya (codi de conveni núm. 79002915012012) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ TSF/509/2017, de 9 de març, per la qual  
 21/03/2017 es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord sobre  conveni col·lectiu 
 la revisió salarial de l'any 2016, i les taules salarials de  
 l'any 2017, del Conveni col·lectiu de treball per al sector 
 de cuirs, repussats, marroquineria i similars de  
 Catalunya (codi de conveni núm. 79000115011994) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ EXI/562/2017, de 13 de març, per la qual  
 22/03/2017 es dona publicitat a un acord de la Junta de Govern  bases del Premi ICIP 
 mitjançant el qual s'aproven les bases del Premi ICIP   Constructors de Pau  
 Constructors de Pau (ICIP Peace in Progress Award) (ICIP Peace in  
 Progress Award) 

 Text de la norma 

 ORDRE TSF/39/2017, de 17 de març, per la qual  
 22/03/2017 s'aproven les bases que han de regir la convocatòria  convocatòria  
 ordinària de subvencions de projectes i activitats per a  ordinària de  
 entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament subvencions de  
 de Treball, Afers Socials i Famílies projectes i activitats  
 per a entitats de  

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ VEH/576/2017, de 13 de març, per la qual 
 23/03/2017 es dona publicitat als criteris generals del Pla de control criteris generals del  
 tributari de l'Agència Tributària de Catalunya per a l'any Pla de control  
 2017 tributari de l'Agència  
 Tributària de  
 Text de la norma Catalunya per a l'any  

  
 RESOLUCIÓ VEH/577/2017, de 13 de març, per la qual 
 23/03/2017 es dona publicitat al Conveni de col·laboració entre  Agència Tributària de 
 l'Agència Tributària de Catalunya i l'Ajuntament de   Catalunya i  
 Barcelona per a la recaptació en període executiu  l'Ajuntament de  
 d'ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic de Barcelona per a la  
 l'Ajuntament de Barcelona recaptació en període 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19465.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19469.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19482.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19483.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19484.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19485.pdf
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Publicació  
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 ACORD GOV/32/2017, de 21 de març, pel qual es  
 23/03/2017 declara l'interès públic de la realització, per part dels  empleats públics al  
 empleats públics al servei de la Generalitat de  servei de la  
 Catalunya, de funcions docents en el marc de l'activitat  Generalitat de  
 de formació atribuïda a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, de  
 Catalunya funcions docents  
  en el marc de l'activitat  
  de formació 
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual 
 24/03/2017 s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte  Projecte de  
 de Convivència en els centres educatius dins el marc del Convivència en els  
 Projecte Educatiu de Centre centres educatius  
 dins el marc del  
 Text de la norma Projecte Educatiu  
  de Centre 

 RESOLUCIÓ TSF/592/2017, de 20 de març, per la qual  
 24/03/2017 s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de  subvencions de  
 subvencions de projectes i activitats per a entitats de  projectes i activitats  
 l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball,  per a entitats de  
 Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2017 l'àmbit de polítiques  
 socials del Departament  
 de Treball, Afers  
 Text de la norma Socials i Famílies 

  
 RESOLUCIÓ GAH/589/2017, de 20 de març, per la  
 24/03/2017 qual s'aprova la part específica del temari de les proves  part específica del  
 selectives per a l'accés al cos de diplomatura de la  temari de les proves  
 Generalitat, treball social selectives per a  
 l'accés al cos de  
 Text de la norma diplomatura de la  
  Generalitat, treball social 

 RESOLUCIÓ 527/XI del Parlament de Catalunya, de  
 27/03/2017 validació del Decret llei 1/2017, del 14 de febrer, pel  Registre de grups  
 qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de  d'interès de Catalunya 
 Catalunya 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ EXI/596/2017, de 8 de març, per la qual  
 27/03/2017 es fa públic un Acord de la Subcomissió de Seguiment  Prevenció i Solució  
 Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la  de Conflictes de la  
 Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb el  Comissió Bilateral  
 Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents  Generalitat-Estat en  
 en matèria de contractació pública relació amb el Decret  
  llei 3/2016 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19486.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19500.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19501.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19502.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19523.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19524.pdf


 

 

 

SIC
Sistema
d'Informació
del CERES

          
 

 

RReeccuullll  LLeeggiissllaattiiuu  0055--22001177  ddeell  1177//0033//22001177  aall  

1177//0044//22001177  

 

   

22 

  
 

Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 

 RESOLUCIÓ CLT/601/2017, de 23 de març, per la qual 
 27/03/2017 es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració  bases específiques  
 de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel que han de regir la  
 qual s'aproven les bases específiques que han de regir  concessió de  
 la concessió de subvencions en l'àmbit de les lletres  subvencions en  
 l'àmbit de les lletres 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ CLT/602/2017, de 23 de març, per la qual 
 27/03/2017 es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració  convocatòria per a la  
 de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel concessió de  
 qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de  subvencions, en  
 subvencions, en règim de concurrència competitiva, en  règim de  
 l'àmbit de les lletres per a l'any 2017 (ref. BDNS  concurrència  
 339427)    competitiva 

 Text de la norma 

 
 EDICTE de 20 de març de 2017, pel qual se sotmet a  
 28/03/2017 informació pública l'Avantprojecte de llei de contractes  Avantprojecte de llei  
 de serveis a les persones de contractes de  
 serveis a les persones  

 Text de la norma 

 ANUNCI sobre la convocatòria per a la concessió de  
 29/03/2017 subvencions per a la inclusió d'habitatges al programa  subvencions per a la  
 de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de la ciutat de  inclusió d'habitatges  
 Barcelona de l'any 2017 al programa de la  
 Borsa d'Habitatges  
 Text de la norma de Lloguer de la ciutat  
  de Barcelona 

 ANUNCI d'informació pública del Decret de la Comissió  
 30/03/2017 del Fons per a la Protecció de l'Ambient Atmosfèric Decret de la  
 Comissió del Fons  
 Text de la norma per a la Protecció de  
 l'Ambient Atmosfèric 

 ACORD GOV/35/2017, de 28 de març, pel qual es  
 30/03/2017 modifica l'adscripció i la composició del Comitè de  modifica l'adscripció i 
 Coordinació de l'Administració de la Generalitat al   la composició del  
 Territori, creat per l'Acord GOV/113/2015, de 21 de  Comitè de  
 juliol Coordinació de  
 l'Administració de la  
 Text de la norma Generalitat al Territori 

  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19525.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19526.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19529.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19534.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19562.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19547.pdf
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 CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/341/2016, de  
 30/03/2017 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de  correcció d'errades-- 
 festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per  calendari de festes  
 a l'any 2017 (DOGC núm. 7273, de 23.12.2016) locals 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ TSF/654/2017, de 21 de març, per la qual  
 30/03/2017 es fa públic el Conveni per a l'encàrrec de gestió entre el Conveni per a  
 Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consorci per l'encàrrec de gestió  
 a la Normalització Lingüística per a la realització  entre el Servei Públic 
 d'accions de formació en català prioritàriament per a   d'Ocupació  
 persones en situació d'atur per als anys 2016 i 2017 d'accions de formació 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ TSF/641/2017, de 27 de març, de  
 30/03/2017 cessament i nomenament d'un membre suplent del  cessament i  
 Consell de Relacions Laborals nomenament d'un  
 membre suplent del  
 Text de la norma Consell de Relacions  
 Laborals 

 LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la  
 30/03/2017 Generalitat de Catalunya per al 2017 pressupostos de la  
 Generalitat de  
 Text de la norma Catalunya per al  
  2017 

 LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals,  
 30/03/2017 administratives, financeres i del sector públic i de  mesures fiscals,  
 creació i regulació dels impostos sobre grans  administratives,  
 establiments comercials financeres i del  
 sector públic i de  
 Text de la norma creació i regulació  

  
 RESOLUCIÓ GAH/657/2017, de 27 de març, per la  
 31/03/2017 qual s'estableixen les condicions per accedir a les  condicions per  
 prestacions per al pagament del lloguer destinades a  accedir a les  
 col·lectius específics, i es fa pública la convocatòria per  prestacions per al  
 a l'any 2017 pagament del lloguer  
 destinades a col·lectius  
 específics 
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ INT/671/2017, de 27 de març, per la qual  
 31/03/2017 es dona publicitat al Codi de bones pràctiques en  Codi de bones  
 seguretat privada pràctiques en  
 seguretat privada 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19548.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19549.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19550.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19545.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19546.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19555.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19556.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 ORDRE JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual  
 31/03/2017 s'aprova el Reglament del Registre de parelles estables  Reglament del  
 de Catalunya Registre de parelles  
 estables de  
 Text de la norma Catalunya 

 EDICTE de 28 de març de 2017, pel qual se sotmet a  
 31/03/2017 informació pública el Projecte de decret pel qual es  Projecte de decret  
 modifica el Reglament de l'impost sobre les estades en  pel qual es modifica  
 establiments turístics aprovat pel Decret 129/2012, de  el Reglament de  
 9 d'octubre l'impost sobre les  
 estades en  
 Text de la norma establiments turístics 

 EDICTE de 28 de març de 2017, pel qual se sotmet a  
 31/03/2017 informació pública el Projecte de decret pel qual  Projecte de decret  
 s'aprova el Reglament de l'impost sobre begudes  pel qual s'aprova el  
 ensucrades envasades Reglament de  
 l'impost sobre  
 Text de la norma begudes ensucrades  

 RESOLUCIÓ GAH/687/2017, de 28 de març, per la  
 03/04/2017 qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, bases reguladores  
 en règim de concurrència competitiva, de les  per a la concessió, en 
 subvencions per al pagament del lloguer  règim de  
 concurrència  
 Text de la norma competitiva, de les  
  subvencions per al  
  pagament del lloguer 
 RESOLUCIÓ PRE/698/2017, de 30 de març, per la qual 
 04/04/2017 es dona publicitat a l'Acord de col·laboració entre el  Acord de  
 Govern de la Generalitat de Catalunya i la Taula  col·laboració entre el  
 d'entitats del Tercer Sector Social per facilitar i enfortir  Govern de la  
 les activitats de les entitats socials Generalitat de  
 Catalunya i la Taula  
 Text de la norma 

 EDICTE de 28 de març de 2017, pel qual se sotmet a  
 05/04/2017 informació pública el Projecte d'ordre per la qual es crea  Projecte d'ordre per  
 la seu judicial electrònica de Catalunya la qual es crea la seu  
 judicial electrònica  
 Text de la norma de Catalunya 

 DECRET LLEI 2/2017, de 4 d'abril, pel qual es modifica  
 06/04/2017 l'entrada en vigor de l'impost sobre begudes ensucrades  modifica l'entrada en  
 envasades i s'estableix una regla de determinació de la  vigor de l'impost  
 tarifa aplicable de l'impost sobre les estades en  sobre begudes  
 establiments turístics ensucrades  
   

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19557.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19558.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19559.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19565.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19567.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19584.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19589.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  

 ACORD GOV/40/2017, de 4 d'abril, sobre la  
 06/04/2017 recuperació d'una part de la paga extraordinària i  recuperació d'una  
 addicional del mes de desembre de 2012 del personal  part de la paga  
 del sector públic de la Generalitat de Catalunya extraordinària i  
 addicional del mes de 
 Text de la norma  desembre de 2012  

 RESOLUCIÓ ENS/713/2017, de 28 de març, per la qual 
 06/04/2017 s'obre el procediment d'autorització i el de comunicació  Procediment  
 per impartir programes de formació i inserció en el curs  d'autorització i el de  
 2017-2018 comunicació per  
 impartir programes  
 Text de la norma de formació i inserció 

 RESOLUCIÓ TES/724/2017, de 31 de març, per la qual 
 06/04/2017 es convoca el Premi Medi Ambient de la Generalitat de  Premi Medi Ambient  
 Catalunya per a l'any 2017 de la Generalitat de  
 Catalunya per a l'any  
 Text de la norma 2017 

 ACORD GOV/44/2017, de 4 d'abril, pel qual es crea la  
 06/04/2017 prestació social de caràcter econòmic de dret de  Prestació social de  
 concurrència d'atenció social a les persones amb  caràcter econòmic de 
 discapacitat en el Departament de Treball, Afers Socials  dret de concurrència  
 i Famílies d'atenció social a les  
 persones amb discapacitat 

 Text de la norma 

 ANUNCI d'aprovació de les bases reguladores per a  
 06/04/2017 l'atorgament d'ajuts del programa d'arranjament  bases reguladores  
 d'habitatges per a persones en situació de vulnerabilitat  per a l'atorgament  
 a la ciutat de Barcelona d'ajuts del programa  
 d'arranjament  
  d'habitatges per a  
 Text de la norma persones en situació   
  de vulnerabilitat 

 ANUNCI relatiu a la modificació de les Normes  
 06/04/2017 reguladores de la Borsa d'habitatges de lloguer de  Normes reguladores  
 Barcelona i a l'aprovació de l'annex 1 i l'annex al  de la Borsa  
 Contracte de lloguer d'habitatges de  
 lloguer de Barcelona i 
  a l'aprovació de 
 Text de la norma  l'annex 1 i l'annex al  
 Contracte de lloguer 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19590.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19591.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19592.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19593.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19594.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19595.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  
 RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2017, per la qual es  
 06/04/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord mixt del  conveni col·lectiu 
 personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Callús  
 d'adhesió a l'Acord comú de condicions de treball per als 
 empleats públics dels ens locals de Catalunya de  
 menys de 20.000 habitants per al període 01.06.2016- 
 31.12.2017 (codi de conveni núm. 08100252142017) 

 Text de la norma 

 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 06/04/2017 publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa  conveni col·lectiu 
 Cespa, SA, per al centre de treball de Sant Feliu de  
 Guíxols, per als anys 2016 - 2019 (codi de conveni  
 núm. 17001201011997) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ ENS/730/2017, de 29 de març, per la qual 
 07/04/2017 es convoca concurs públic per a la selecció de centres  Projecte de qualitat i  
 de titularitat de la Generalitat de Catalunya que  millora contínua 
 imparteixen ensenyaments professionals o de règim  
 especial per ser inclosos, a partir del curs 2017-2018,  
 en el Projecte de qualitat i millora contínua 

  
 Text de la norma   

 ORDRE ENS/52/2017, de 24 de març, per la qual es  
 10/04/2017 convoca la quarta edició dels Premis del Consell Català  Premis del Consell  
 de Formació Professional a la trajectòria individual  Català de Formació  
 desenvolupada en el camp de la formació professional,  Professional a la  
 corresponent a l'any 2017 trajectòria individual  
 desenvolupada en el  
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ VEH/752/2017, de 31 de març, per la qual 
 11/04/2017 es fan públics l'estat d'execució del pressupost de la  estat d'execució del  
 Generalitat i els moviments i la situació del Tresor  pressupost de la  
 referits a 31 de desembre de 2016 Generalitat i els  
 moviments i la  
 Text de la norma situació del Tresor  

 RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1638- 
 12/04/2017 2017, contra la disposició addicional 40, apartats u i  Recurs  
 dos, de la Llei 4/2017, del 28 de març, del Parlament de  d'Inconstitucionalitat 
 Catalunya, de pressupostos de la Generalitat de  --pressupostos de la  
 Catalunya per a l'exercici 2017, i diverses partides  Generalitat de  
 pressupostàries Catalunya per a  
  l'exercici 2017 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19596.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19597.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19598.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19609.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19628.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19613.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 
 DECRET 35/2017, d'11 d'abril, de regulació de  
 13/04/2017 l'exercici de les competències de la Generalitat de  seguretat privada 
 Catalunya en matèria de seguretat privada 

 Text de la norma 

 ACORD GOV/46/2017, d'11 d'abril, pel qual s'aprova la 
 13/04/2017 modificació de les Normes d'organització i funcionament Normes  
 de la Universitat Internacional de Catalunya i el seu  d'organització i  
 text refós funcionament de la  
 Universitat  
 Text de la norma Internacional de  
  Catalunya i el seu  
  text refós 

   Butlletí: DOUE 
  
 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Plan de 
 21/03/2017 acción sobre el IVA — Hacia un territorio único de  Pla d'acció sobre l'IVA 
 aplicación del IVA en la UE 

 Text de la norma 

 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia  
 21/03/2017 un acuerdo climático mundial: un enfoque territorial para  Cap a un acord  
 la COP22 de Marrakech climàtic mundial 

 Text de la norma 

 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Plan de 
 21/03/2017 Acción sobre Administración Electrónica 2016-2020 Pla d'Acció sobre  
  Administració  
 Electrònica 2016- 
 Text de la norma 2020 

  
 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — El pilar  
 21/03/2017 europeo de derechos sociales El pilar europeu de  
 drets socials 
 Text de la norma 
  
 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones —  
 21/03/2017 Revisión de la política europea de vecindad Revisió de la política  
 europea de veïnatge 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19621.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19622.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19474.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19475.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19476.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19477.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19478.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Un plan 
 21/03/2017 de acción de la UE para la economía circular Un pla d'acció de la  
 UE per a l'economia  
 circular 
 Text de la norma  

 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Una  
 21/03/2017 hoja de ruta de la UE para la bicicleta Un full de ruta de la  
   UE per a la bicicleta 
 Text de la norma  

 Dictamen del SEPD relativo a la propuesta de marco  
 21/03/2017 común para las estadísticas europeas relativas a las  proposta de marc  
 personas y los hogares comú per a les  
 estadístiques  
 Text de la norma europees relatives a  
 les persones i les llars 

 Resolución del Comité Europeo de las Regiones —  
 21/03/2017 Semestre Europeo de 2016 y con vistas al Estudio  Estudi Prospectiu  
 Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2017 Anual sobre el  
 Creixement 2017 

 Text de la norma 

 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Ayudas 
 21/03/2017 estatales y servicios de interés económico general Ajudes estatals i  
 serveis d'interès  
 Text de la norma econòmic general 

 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones —  
 21/03/2017 Digitalización de la industria europea Digitalització de la  
   indústria europea 
 Text de la norma  

 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/543 de la  
 23/03/2017 Comisión, de 22 de marzo de 2017, por el que normes de  
 se establecen las normas de desarrollo del Reglamento  desenvolupament del  
 (CE) n.o 763/2008 del Parlamento Reglament relatiu als  
 Europeo y del Consejo, relativo a los censos de  censos de població i  
 población y vivienda, por lo que se refiere habitatge 
 a las especificaciones técnicas de los temas y sus  
 desagregaciones 

  
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19479.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19480.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19470.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19471.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19472.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19473.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19488.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 
 Dictamen n.o 1/2017 (con arreglo al artículo 322 del  
 23/03/2017 TFUE) sobre una propuesta de Reglamento del  proposta de  
 Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas  Reglament del  
 financieras aplicables al presupuesto general de la Unión Parlament Europeu i  
 y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o  del Consell sobre les  
 2012/2002 del Consejo, y los Reglamentos (UE) n.o  normes financeres  
 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013,     aplicables al 
 (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1305/2013, (UE) n.o          pressupost general 
 1306/2013, (UE) n.o 1307/2013, (UE) n.o 1308/2013,    de la Unió 
 (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o  
 223/2014, (UE) n.o 283/2014 y (UE) n.o 652/2014 del 
 Parlamento Europeo y del Consejo, y la Decisión  
 541/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. —  
 Revisión del «Reglamento Financiero»: Reglamento (UE,  
 Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del  
 Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas  
 financieras aplicables al presupuesto general de la Unión 
 y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o  

  
 Text de la norma 

 Recomendación del Consejo, de 21 de marzo de 2017,  
 24/03/2017 sobre la política económica de la zona del sobre la política  
 euro econòmica de la zona  
  de l'euro 

 Text de la norma  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de  
 24/03/2017 2014, sobre el vigésimo noveno informe anual sobre el  vintè novè informe  
 control de la aplicación del Derecho de la UE (2011)  anual sobre el control 
 (2013/2119(INI))  de l'aplicació del  
 Dret de la UE (2011) 

 Text de la norma 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de  
 24/03/2017 2014, sobre la adecuación de la normativa de la UE y la  Informe «Legislar  
 subsidiariedad y la proporcionalidad — 19o Informe  millor» corresponent  
 «Legislar mejor» correspondiente al año 2011  a l'any 2011 
 (2013/2077(INI)) 

 Text de la norma 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de  
 24/03/2017 2014, sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia  full de ruta de la UE  
 y la discriminación por motivos de orientación sexual e  contra l'Homofòbia i  
 identidad de género (2013/2183(INI)) discriminació per  
 motius d'orientació  
 Text de la norma sexual i identitat  
 de gènere 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19489.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19505.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19506.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19507.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19508.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de  
 24/03/2017 2014, sobre el cuadro de indicadores de la justicia en la  Quadre d'indicadors  
 UE — justicia civil y administrativa en los Estados  de la justícia a la UE 
 miembros (2013/2117(INI)) 

 Text de la norma 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de  
 24/03/2017 2014, sobre las migrantes indocumentadas en la Unión  Migrants  
 Europea (2013/2115(INI)) indocumentades a la  
 Unió Europea 
 Text de la norma 

 Resolución  del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de  
 24/03/2017 2014, sobre el Plan de Acción para una Industria del  Indústria de l'Acer  
 Acero Competitiva y Sostenible en Europa  Competitiva i  
 (2013/2177(INI)) Sostenible a Europa 

 Text de la norma 

   
 Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de febrero de  
 24/03/2017 2014, sobre un marco para las políticas de clima y  Un marc per a les  
 energía en 2030 (2013/2135(INI)) polítiques de clima i  
 energia en 2030 

 Text de la norma 

 Decisión del Parlamento Europeo de no oponerse al  
 24/03/2017 proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se  requisits tècnics i  
 modifica el Reglamento (UE) no 1178/2011 de la  procediments  
 Comisión por el que se establecen requisitos técnicos y  administratius  
 procedimientos administrativos relacionados con el  relacionats amb el  
 personal de vuelo de la aviación civil (D029683/02 —  personal de vol  
 2014/2500 (rps)) de l'aviació civil 

   
 Text de la norma 

 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera  
 24/03/2017 lectura el 5 de febrero de 2014 con vistas a la adopción  Condicions d'entrada  
 de la Directiva 2014/…/UE del Parlamento Europeo y del i residència de  
 Consejo sobre las condiciones de entrada y estancia de  nacionals de tercers  
 nacionales de terceros países para fines de empleo  països per a fins  
 como trabajadores temporeros d'ocupació estacional 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19509.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19510.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19511.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19512.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19513.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19514.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 

 Reglamento Delegado (UE) 2017/610 de la Comisión,  
 31/03/2017 de 20 de diciembre de 2016, por el que pròrroga dels  
 se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del  períodes transitoris  
 Parlamento Europeo y del Consejo por lo que que afecten els  
 respecta a la prórroga de los períodos transitorios que  sistemes de plans de  
 afectan a los sistemas de planes de pensions 
 pensiones (1) 

 Text de la norma 

  
 Informe Especial n.o  5/2017 — «¿Han sido  
 06/04/2017 determinantes las políticas de la UE en cuanto al  Han estat  
 desempleo juvenil? Evaluación de la Garantía Juvenil y  determinants les  
 de la Iniciativa de Empleo Juvenil» polítiques de la UE  
 pel que fa a la  
 desocupació juvenil  
 Text de la norma 

 Comunicación de la Comisión en el marco de la  
 12/04/2017 aplicación de la Directiva 89/686/CEE del Consejo  aproximació de les  
 sobre la aproximación de las legislaciones de los  legislacions dels  
 Estados miembros relativas a los equipos de protección  Estats membres  
 individual (Publicación de títulos y referencias de  relatives als equips  
 normas armonizadas conforme a la legislación sobre  de protecció  
 armonización de la Unión) 
  

 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19561.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19606.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19620.pdf

