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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 
  
 Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría de  
 15/05/2017 Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se llista d’entitats  
 publica la lista de entidades que han comunicado su  que han comunicat  
 adhesión al Código de Buenas Prácticas para la  la seva adhesió al  
 reestructuración viable de las deudas con garantía  Codi de Bones  
 hipotecaria sobre vivienda habitual Pràctiques per a la  
  reestructuració  
  viable dels deutes  
 Text de la norma amb garantia hipotecària  
  sobre habitatge habitual 
 Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección  
 16/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acuerdo de modificación parcial del Convenio colectivo  
 de Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA - 
 personal de tierra 

 Text de la norma 

 Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección  
 16/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acuerdo sobre condiciones retributivas para los sorteos  
 extraordinarios de 19 de marzo y 7 de mayo de 2017,  
 derivado del XV Convenio colectivo de la ONCE y su  
 personal 

 Text de la norma 

 Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección  
 16/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Velpa, SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección  
 16/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Plan de igualdad de Serveis Integrals Lafuente, SL 
 
 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/aspnet/formulari_recull_legislatiu.aspx
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19758.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19761.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19762.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19763.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19764.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección  
 16/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica la  conveni col·lectiu 
 modificación del Convenio colectivo nacional del ciclo de 
 comercio de papel y artes gráficas 

 Text de la norma 

 Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección  
 16/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica la  conveni col·lectiu 
 revisión salarial para los años 2017 y 2018 del  
 Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones  
 laborales entre los productores de obras audiovisuales y 
 los figurantes que prestan servicios en las mismas 

 Text de la norma 

 Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección  
 16/05/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican las conveni col·lectiu 
 tablas salariales para el año 2016 del Convenio  
 colectivo del sector de industrias lácteas y sus derivados 

 Text de la norma 

 Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección  
 16/05/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican las conveni col·lectiu 
 tablas salariales para los años 2015, 2016 y 2017 del  
 Convenio colectivo estatal de servicios de atención a  
 las personas dependientes y desarrollo de la promoción  
 de la autonomía personal 

 Text de la norma 
  
 Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección  
 16/05/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican las conveni col·lectiu 
 tablas salariales provisionales para el año 2017 del  
 Convenio colectivo de ámbito estatal para la fabricación  
 y comercialización de frutas y hortalizas frescas,  
 seleccionadas, limpias, troceadas y lavadas, listas para  
 consumir o cocinar 

 Text de la norma 
 
 Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección  
 16/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acta de revisión salarial del Convenio colectivo del  
 grupo de marroquinería, cueros repujados y similares de  
 Madrid, Castila-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos,  
 Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19765.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19766.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19767.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19768.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19769.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19770.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección  
 16/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acta del acuerdo de modificación del V Convenio  
 colectivo de Iberdrola Ingeniería y Construcción, SAU 

 Text de la norma 

 Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección  
 16/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acta del acuerdo de modificación del VI Convenio  
 colectivo de Iberdrola Grupo 

 Text de la norma 

 Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección  
 16/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acuerdo Nacional de Formación Continua para el sector  
 de industrias fotográficas 

 Text de la norma 

 Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección  
 16/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica la  conveni col·lectiu 
 revisión salarial para el 2016 del Convenio colectivo de  
 Aldeasa, SA, -actualmente World Duty Free Group, SA- 

 Text de la norma 

 Resolución de 11 de mayo de 2017, del Congreso de los 
 19/05/2017 Diputados, por la que se ordena la publicación del  Acord de  
 Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2017,  convalidació  
 de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el  Programa d'Activació 
 Programa de Activación para el Empleo  per a l'Ocupació 

 Text de la norma 

 Resolución de 18 de mayo de 2017, del Congreso de los 
 19/05/2017 Diputados, por la que se ordena la publicación del  Acord de  
 Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2017,  convalidació-- règim  
 de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los  dels treballadors per  
 trabajadores para la prestación del servicio portuario de  a la prestació del  
 manipulación de mercancías dando cumplimiento a la  servei portuari de  
 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea           manipulació de 
 de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-  mercaderies 
 576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052) 

  
 Text de la norma 
 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19771.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19772.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19773.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19774.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19788.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19789.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 
 Corrección de errores del Real Decreto 747/2016, de  
 25/05/2017 30 de diciembre, por el que se aprueba el Programa  correcció d'errades-- 
 anual 2017 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020 Pla estadístic  
 nacional 2017-2020 
 Text de la norma 
 
 Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se  
 27/05/2017 transponen directivas de la Unión Europea en los  directives de la Unió  
 ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el  Europea en els  
 desplazamiento de trabajadores àmbits financer,  
 mercantil i sanitari, i  
 Text de la norma sobre el desplaçament  
 de treballadors 

 Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección  
 30/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de KA-OIL Catalunya, SL 

 Text de la norma 

 Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección  
 30/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo del Grupo Importaco Frutos Secos 

 Text de la norma 

 Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección  
 30/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo para los establecimientos  
 financieros de crédito 

 Text de la norma 

 Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección  
 30/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Plan de igualdad de Telefónica Audiovisual Digital, SLU,  
 DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA, y Compañía  
 Independiente de Televisión, SL 

 Text de la norma 

 Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección  
 30/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica la  conveni col·lectiu 
 revisión salarial de los años 2016 y 2017 del XV  
 Convenio colectivo para el comercio de flores y plantas 
 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19818.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19829.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19834.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19835.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19836.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19837.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19838.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección  
 30/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica la  conveni col·lectiu 
 sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio  
 colectivo de ámbito estatal para la fabricación y  
 comercialización de frutas y verduras frescas  
 seleccionadas, limpias, troceadas y lavadas listas para  
 consumir o cocinar 
  
 Text de la norma 
  
 Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección  
 30/05/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican los conveni col·lectiu 
 Acuerdos de revisión y tablas salariales para el período  
 1 de abril de 2017 a 31 de marzo de 2018, del Convenio 
 colectivo de Exide Technologies, SLU 

 Text de la norma 

 Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección  
 31/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acta de modificación del Convenio colectivo de Total  
 España, SAU 

  
 Text de la norma 

 Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección  
 31/05/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acuerdo de modificación del V Acuerdo laboral de  
 ámbito estatal para el sector de hostelería 

 Text de la norma 

 Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Secretaría de  
 31/05/2017 Estado de la Seguridad Social, por la que se encomienda  Gestió del servei de  
 al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el  la Seguretat Social  
 Trabajo, durante el año 2017, la gestión del servicio de  denominat  
 la Seguridad Social denominado "Prevención10.es" "Prevenció10.és" 

 Text de la norma 

  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19839.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19840.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19843.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19844.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19845.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

  

 Butlletí: BOPB 
  
 RESOLUCIÓ de 6 de març de 2017, per la qual es  
 15/05/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Bosch Sistemas de  
 Frenado, SLU, per als anys 2016-2020 (codi de conveni 
 núm. 08012921012004) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 6 de març de 2017, per la qual es  
 15/05/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu dels centres de treball de Mercabarna,  
 Terrassa i Veneçuela (Barcelona) de l'empresa Eismann, 
 SA, per als anys 2015 i 2016 (codi de conveni núm.  
 08014521012007) 

 Text de la norma 
 
 RESOLUCIÓ de 17 de març de 2017, per la qual es  
 16/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió  conveni col·lectiu 
 salarial per a l'any 2016 del Conveni col·lectiu de treball 
 de l'empresa Servicios Especiales de Limpieza, SA  
 (serveis de neteja d'edificis i dependències municipals  
 del Prat de Llobregat) per als anys 2015-2017 (codi de  
 conveni núm. 08015831012009) 

 Text de la norma 
 
 RESOLUCIÓ de 17 de març de 2017, per la qual es  
 16/05/2017 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 
 de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música  
 Catalana (codi de conveni núm. 08100722012014) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 17 de març de 2017, per la qual es  
 16/05/2017 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 
 de l'empresa Servicios Especiales de Limpieza, SA  
 (serveis de neteja d'edificis i dependències municipals  
 del Prat de Llobregat) per als anys 2015-2017 (codi de  
 conveni núm. 08015831012009) 

 Text de la norma 
 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19742.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19743.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19724.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19725.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19726.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

  
 RESOLUCIÓ de 24 de març de 2017, per la qual es  
 16/05/2017 disposa la inscripció i la publicació del conveni col·lectiu conveni col·lectiu 
 de treball de la fundació joan miró per a l'any 2016 (codi 
 de conveni núm. 08006662011994) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 14 de març de 2017, per la qual es  
 17/05/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa KME Spain, SAU, per  
 als anys 2016 i 2017 (codi de conveni núm.  
 08016822012012) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 17 de març de 2017, per la qual es  
 18/05/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Arilion, SLU, per als  
 anys 2017-2019 (codi de conveni núm.  
 08101792012017) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 14 de març de 2017, per la qual es  
 18/05/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Selectives  
 Metropolitanes, SA, per als anys 2015-2017 (codi de  
 conveni núm. 08012132012002) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2017, per la qual es  
 18/05/2017 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 neteja de  
 platges i recollida d'escombraries domiciliàries de  
 Mataró) per als anys 2016-2019 (codi de conveni núm.  
 08001921011994) 

 Text de la norma 
 
 RESOLUCIÓ de 24 de març de 2017, per la qual es  
 19/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió  conveni col·lectiu 
 salarial definitiva per a l'any 2016 del Conveni col·lectiu 
 de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y  
 Contratas, SA (servei de neteja de platges i recollida  
 d'escombraries domiciliàries de Mataró) (codi de  
 conveni núm. 08001921011994) 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19827.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19776.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19785.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19786.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19787.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19794.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

  

 RESOLUCIÓ de 24 de març de 2017, per la qual es  
 19/05/2017 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 
 de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas,  
 SA (servei de neteja de platges i recollida  
 d'escombraries domiciliàries de Mataró) (codi de  
 conveni núm. 08001921011994) 
  
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 30 de març de 2017, per la qual es  
 19/05/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Corporació d'Empreses 
 i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA) (col·legis i  
 centres públics de Sant Boi de Llobregat) per als anys  
 2016 i 2017 (codi de conveni núm. 08011471012001) 

 Text de la norma 

  
 RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2017, per la qual es  
 19/05/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball del sector del comerç minorista de  
 productes d’alimentació, d’ultramarins i queviures de la  
 província de Tarragona per als anys 2016-2018 (codi  
 de conveni núm. 43100025012015) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 24 de març de 2017, per la qual es  
 22/05/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Tractament i Selecció  
 de Residus, SA (TERSA) per als anys 2015-2017 (codi  
 de conveni núm. 08004321011994) 

 Text de la norma 

  

 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19795.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19796.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19798.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19799.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  
 
 RESOLUCIÓ de 30 de març de 2017, per la qual es  
 25/05/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Corporació d'Empreses 
 i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA) (Administració i  
 Serveis generals) per a l'any 2016 i 2017 (codi de  
 conveni núm. 08011051012000) 

 Text de la norma 

 ANUNCI del Consorci de l'Habitatge de Barcelona de la  
 25/05/2017 convocatòria d'atorgament d'ajuts del programa  ajuts del programa  
 d'arranjament d'habitatges per a persones en situació de d'arranjament  
 vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona per l'any 2017 d'habitatges per a  
 persones en situació  
 Text de la norma de vulnerabilitat 

 Exposició pública de l'atorgament de les transferències i 
 25/05/2017 subvencions de l'Ajuntament de Barcelona i els seus  subvencions de  
 ens durant el primer trimestre de 2017 l'Ajuntament de  
 Barcelona i els seus  
 Text de la norma ens durant el primer  
  trimestre de 2017 

 RESOLUCIÓ de 24 de març de 2017, per la qual es  
 30/05/2017 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 
 de l'empresa Reyde, SA (codi de conveni núm.  
 08003641011994) 

 Text de la norma   
    
    

   Butlletí: BOPG 
   
 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 16/05/2017 publicació de l’acord conveni col·lectiu conveni col·lectiu 
 d’adhesió de l’Ajuntament de la Navata a l’Acord comú  
 de condicions per als empleats públics dels ens locals de  
 Catalunya de menys de 20.000 habitants, 
 per als anys 2015 - 2017 (codi de conveni núm.  
 17100182142017) 

 Text de la norma 
 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19815.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19821.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19820.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19833.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19828.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  
 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 19/05/2017 publicació de les modificacions de l’Acord regulador de  conveni col·lectiu 
 les condicions de treball dels empleats públics de  
 l’Ajuntament de Palamós (codi de conveni  
 núm.17002642142010) 

 Text de la norma 

 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 24/05/2017 publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa  conveni col·lectiu 
 Ferrallats Armangué, SAU, de Celrà, per als anys 2017- 
 2021 (codi de conveni núm. 17100292012017) 

 Text de la norma 

 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 30/05/2017 publicació de les modificacions de l’Acord regulador de  conveni col·lectiu 
 les condicions de treball dels empleats públics de  
 l’Ajuntament de Palamós (codi de conveni  
 núm.17002642142010) 

 Text de la norma 

  

 Butlletí: BOPLL 
  
 Resolució, de 10 de maig de 2017, per la qual es  
 22/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de l’Acord derivat del conveni col·lectiu 
 conveni del sector de la Fusta i del Suro de les  
 comarques de Lleida per als anys 2014 a 2017 (codi de  
 conveni núm. 25000165011993) 
 
 Text de la norma 
 
 Resolució de 18 de maig de 2017, per la qual es disposa 
 23/05/2017 la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial  conveni col·lectiu 
 per a l’any 2017 del Conveni col·lectiu de treball de  
 l’empresa Càritas Diocesana d’Urgell de la localitat de la 
 Seu d’Urgell (Alt Urgell), codi de conveni  
 25001202012010 

 Text de la norma 
 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19797.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19810.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19841.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19800.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19806.pdf


 
 
 

SIC Sistema
d'Informació
del CERES

          
 
 

RReeccuullll  LLeeggiissllaattiiuu  0077--22001177  ddeell  1155//0055//22001177  aall  
3311//0055//22001177  

 

   

11 

 
 

Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 
 
 Resolució de 18 de maig de 2017, per la qual es disposa 
 23/05/2017 la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial  conveni col·lectiu 
 per a l’any 2017 del Conveni col·lectiu de treball de  
 l’empresa Càritas Diocesana d’Urgell de la localitat de la 
 Seu d’Urgell (Alt Urgell), codi de conveni  
 25001202012010 

 Text de la norma 

 Resolució de 16 de maig de 2017, per la qual es disposa 
 23/05/2017 la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial  conveni col·lectiu 
 per a l’any 2016 del Conveni col·lectiu de treball de  
 l’empresa Càritas Diocesana d’Urgell de la localitat de la 
 Seu d’Urgell (Alt Urgell), codi de conveni  
 25001202012010 

 Text de la norma   

 Butlletí: BOPT 
  
 RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2017 per la qual es  
 24/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de la taula salarial  conveni col·lectiu 
 del Conveni col·lectiu de les empreses Altcam  
 Automotive, SL i Altcam Valls, SLU del centre de treball  
 de Valls, per als anys 2015-2016 (codi de conveni núm. 
 43100023012014) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, per la qual es  
 31/05/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball del sector de Cooperatives del  
 Camp, de la província de Tarragona, per als anys 2016 - 
 2018 (codi de conveni núm. 43000165011994) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2017, per la qual es  
 19/05/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball del sector del comerç minorista de  
 productes d’alimentació, d’ultramarins i queviures de la  
 província de Tarragona per als anys 2016-2018 (codi  
 de conveni núm. 43100025012015) 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19806.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19807.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19809.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19846.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19798.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

   

  Butlletí: DOGC 
  
 RESOLUCIÓ ENS/1004/2017, de 8 de maig, per la qual 
 15/05/2017 s'estableixen les bases per a l'actualització i  bases per a  
 modificació de les dades dels aspirants que integren la  l'actualització i  
 borsa de treball de personal interí docent per al curs  modificació de les  
 2017-2018 dades dels aspirants  
  que integren la  
 borsa de treball de  
 Text de la norma personal interí docent 

 CORRECCIÓ D'ERRADES de l'Ordre TSF/294/2016, de 
 15/05/2017 28 d'octubre, per la qual s'aproven les bases  Correcció d'errades-- 
 reguladores per a la concessió de subvencions per a la   bases reguladores  
 realització dels serveis integrals d'orientació,  per a la concessió de  
 acompanyament i suport a la inserció de les persones  subvencions per a la  
 amb discapacitat trastorns de la salut mental (DOGC  realització dels serveis  
 núm. 7242, de 8.11.2016)                                                                                      integrals 
  
 Text de la norma 
 

 RESOLUCIÓ GAH/1021/2017, d'11 de maig, per la  
 16/05/2017 qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, Bases reguladores  
 en règim de concurrència pública competitiva, de les  per a la concessió, en 
 subvencions per a obres d'arranjament de l'interior dels   règim de  
 habitatges per a persones grans concurrència pública  
 competitiva, de les  
 Text de la norma subvencions per a obres  
 d'arranjament de  
 l'interior dels habitatges  

 RESOLUCIÓ EXI/1036/2017, de 5 de maig, per la qual  
 17/05/2017 es dona publicitat a un Acord de la Junta de Govern  Les bases per a  
 mitjançant el qual s'aproven les bases per a projectes de projectes de  
 participació en xarxes i de recerca en promoció de la  participació en  
 pau xarxes i de recerca  
 en promoció de la pau 
 Text de la norma 

  

 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19756.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19757.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19775.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19777.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

  
 ORDRE ENS/87/2017, de 12 de maig, per la qual  
 18/05/2017 s'aproven les bases reguladores del procediment per a la Bases reguladores  
 concessió de subvencions a associacions,  del procediment per a 
 organitzacions professionals d'ensenyants, i col·legis   la concessió de  
 professionals destinades a la realització de les escoles  subvencions a  
 d'estiu adreçades al professorat de nivell no universitari associacions,  
  organitzacions  
  professionals 
 Text de la norma 

 ACORD GOV/67/2017, de 16 de maig, de cessament i  
 18/05/2017 nomenament de membres del Consell de Treball,  Consell de Treball,  
 Econòmic i Social de Catalunya Econòmic i Social de  
 Catalunya 

 Text de la norma 

 EDICTE d'11 de maig de 2017, pel qual se sotmet a  
 18/05/2017 informació pública el Projecte de decret del Consell  Informació pública el  
 Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i  Projecte de decret  
 Intersexuals del Consell Nacional  
 de Lesbianes, Gais,  
 Text de la norma Bisexuals, Transgèneres 
   i Intersexuals 

 ANUNCI de la convocatòria d'atorgament d'ajuts del  
 18/05/2017 programa d'arranjament d'habitatges per a persones en  Programa  
 situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona per  d'arranjament  
 l'any 2017 d'habitatges per a  
 persones en situació  
 Text de la norma de vulnerabilitat a la  
 ciutat de Barcelona  
 per l'any 2017 
 ORDRE PRE/90/2017, de 16 de maig, per la qual  
 19/05/2017 s'aproven les bases reguladores del procediment per a la Bases reguladores  
 concessió de subvencions a entitats sense ànim de  del procediment per a 
 lucre i organitzacions professionals del sector de la   la concessió de  
 comunicació per al desenvolupament d'iniciatives que  subvencions a  
 contribueixin al foment del periodisme i a l'enfortiment  entitats sense ànim  
 de l'espai català de comunicació         de lucre 

 Text de la norma 
 
 ORDRE TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual  
 19/05/2017 s'aproven les bases reguladores per a la concessió de  Bases reguladores  
 subvencions als centres especials de treball per a la concessió de  
 subvencions als  
 Text de la norma centres especials de  
 treball 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19781.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19782.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19783.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19784.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19791.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19792.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 
 RESOLUCIÓ TSF/1059/2017, de 4 d'abril, per la qual  
 19/05/2017 es disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball per a les empreses d'hostes/esses i  
 promotors/ores de venda de Catalunya (codi de conveni  
 núm. 79001965012003) 

 Text de la norma 

 RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1690- 
 19/05/2017 2017, contra la disposició addicional 40a de la Llei  Recurs  
 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la  d'Inconstitucionalitat 
 Generalitat de Catalunya per al 2017 --pressupostos de la  
 Generalitat de  
 Catalunya per al 2017 
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ VEH/1081/2017, de 15 de maig, per la  
 22/05/2017 qual s'aproven els models d'informació quantitativa  Models d'informació  
 trimestral i anual a trametre per les mutualitats de  quantitativa  
 previsió social de l'àmbit competencial català acollides  trimestral i anual a  
 tant al règim general de Solvència II com al règim  trametre per les  
 especial de solvència mutualitats de previsió  
  social de l'àmbit  
 Text de la norma competencial català 

 RESOLUCIÓ ENS/1107/2017, de 16 de maig, per la  
 24/05/2017 qual es modifica la Resolució ENS/2559/2011, de 24  Modifica el Comitè de 
 d'octubre, per la qual es crea el Comitè de Formació del   Formació del  
 Departament d'Ensenyament Departament  
 d'Ensenyament 
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ ENS/1108/2017, de 16 de maig, de  
 24/05/2017 determinació de la data límit per desistir de les  determinació de la  
 sol·licituds de jubilació i de la data d'efectes de la  data límit per desistir 
 jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents  de les sol·licituds de  
 jubilació i de la data  
 d'efectes de la jubilació  
 Text de la norma voluntària dels funcionaris  
 de cossos docents 

 ACORD GOV/69/2017, de 23 de maig, pel qual se  
 25/05/2017 sol·licita al Govern espanyol l'obertura de negociacions  sol·licita al Govern  
 sobre els termes i les condicions del referèndum en què  espanyol l'obertura  
 els ciutadans i ciutadanes de Catalunya podran decidir  de negociacions  
 amb el seu vot el futur polític del nostre país sobre els termes i les 
  condicions del referèndum 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19793.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19790.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19801.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19813.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19814.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19816.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

  
 EDICTE de 15 de maig de 2017, pel qual se sotmet a  
 25/05/2017 informació pública el Projecte d'ordre per la qual es  informació pública el  
 determinen el procediment i els documents i requisits  Projecte d'ordre per  
 formals del procés d'avaluació a l'educació secundària  la qual es determinen 
 obligatòria  el procediment i els  
 documents i requisits  
 formals del procés  
 Text de la norma d'avaluació 
 
 Corrección de errores del Real Decreto 410/2016, de  
 25/05/2017 31 de octubre, por el que se aprueba el Plan Estadístico  correcció d'errades-- 
 Nacional 2017-2020 Pla Estadístic  
 nacional 2017-2020 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ EXI/1156/2017, de 18 de maig, per la  
 26/05/2017 qual s'obre la segona convocatòria de selecció de  segona convocatòria  
 candidatures del Programa Català de Protecció a  de selecció de  
 Defensors i Defensores dels Drets Humans 2017 (ref.  candidatures del  
 BDNS 346706) Programa Català de  
 Protecció a Defensors  
 Text de la norma i Defensores dels Drets  
 Humans 2017 

 RESOLUCIÓ TSF/1085/2017, de 24 de març, per la  
 26/05/2017 qual es disposa la inscripció i la publicació del IV  conveni col·lectiu 
 Conveni col·lectiu de treball d'empreses d'inspecció  
 tècnica de vehicles de la Comunitat Autònoma de  
 Catalunya 2016-2018 (codi de conveni núm.  
 79002605012007) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ PRE/1167/2017, de 24 de maig, per la  
 29/05/2017 qual s'aproven les bases reguladores del procediment  bases reguladores  
 per a la concessió de subvencions a entitats privades  del procediment per a 
 sense ànim de lucre per a la realització de projectes i   la concessió de  
 activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i  subvencions a  
 homes entitats privades  
  sense ànim de lucre 
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ EXI/1171/2017, de 5 de maig, per la qual  
 29/05/2017 es dona publicitat a un Acord de la Junta de Govern  convocatòria d'ajuts  
 mitjançant el qual s'obre la convocatòria d'ajuts per a  per a projectes de  
 projectes de participació en xarxes i de recerca en  participació en  
 promoció de la pau per al curs 2017-2018 (ref. BDNS  xarxes i de recerca  
 347658) en promoció de la pau 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19817.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19818.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19822.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19823.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19823.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19831.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 
 RESOLUCIÓ ENS/1170/2017, de 15 de maig, per la  
 29/05/2017 qual es resol la convocatòria pública de subvenció per  convocatòria pública  
 dotar de finançament addicional els centres privats que  de subvenció per  
 presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de dotar de finançament  
 característiques socioeconòmiques desafavorides addicional els  
 centres privats que  
 presten el Servei  
 Text de la norma d'Educació en entorns  
 de característiques  
 socioeconòmiques  
  desafavorides 
  ORDRE TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual  
 31/05/2017 s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a  calendari oficial de  
 l'any 2018 festes laborals per a  
 l'any 2018 

 Text de la norma 

 Butlletí: DOUE 
  
 Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y  
 19/05/2017 del Consejo, de 17 de mayo de 2017, Creació del programa 
 relativo a la creación del programa de apoyo a las   de suport a les  
 reformas estructurales para el período 2017 reformes estructurals 
 a 2020 y por el que se modifican los Reglamentos (UE)   per al període 2017- 
 n.o 1303/2013 y (UE) n.o 1305/2013 2020 

 Text de la norma 

 Decisión (UE) 2017/864 del Parlamento Europeo y del  
 20/05/2017 Consejo, de 17 de mayo de 2017,  Any Europeu del  
 relativa a un Año Europeo del Patrimonio Cultural  Patrimoni Cultural  
 (2018) (2018) 

 Text de la norma 

 Decisión (UE) 2017/865 del Consejo, de 11 de mayo de 
 20/05/2017 2017, relativa a la firma, en nombre de Prevenció i lluita  
 la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa  contra la violència  
 sobre prevención y lucha contra la contra les dones i la  
 violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en violència domèstica,  
 lo que respecta a asuntos relacionados pel que fa a assumptes 
 con la cooperación judicial en materia penal                  relacionats amb                       

la cooperació judicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
       Text de la norma  

 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19832.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19842.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19802.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19803.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19804.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

 
 Decisión (UE) 2017/866 del Consejo, de 11 de mayo de 
 20/05/2017 2017, relativa a la firma, en nombre de Prevenció i lluita  
 la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa  contra la violència  
 sobre prevención y lucha contra la contra les dones i la  
 violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en   violència domèstica,  
 lo que respecta al asilo y a la no pel que fa a l'asil i de  
 devolución          la no devolució 
  
 Text de la norma 

 Decisión (UE) 2017/877 de la Comisión, de 16 de mayo 
 23/05/2017 de 2017, sobre la propuesta de Reduzcamos las  
 iniciativa ciudadana titulada: «Let us reduce the wage  diferencias salariales 
 and economic differences that tear the  y económicas que  
 EU apart!» [notificada con el número C(2017) 3382] dividen a la UE 

 Text de la norma 

 Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de  
 24/05/2017 Protección de Datos sobre la propuesta de proposta de  
 Reglamento relativo a la protección de las personas  Reglament relatiu a la 
 físicas en lo que respecta al tratamiento de datos   protecció de les  
 personales por las instituciones, órganos y organismos  persones físiques pel  
 de la Unión y a la libre circulación de estos datos, y por  que fa al tractament  
 el que se deroga el Reglamento (CE) n.o  45/2001 y la  
 Decisión n.o 1247/2002/CE 

 Text de la norma 
  
 Comunicación interpretativa sobre la Directiva  
 24/05/2017 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,  Comunicació  
 relativa a determinados aspectos de la ordenación del  interpretativa sobre  
 tiempo de trabajo la Directiva 2003/88 
  / CE, ordenació del  

 Text de la norma temps de treball 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre  
 31/05/2017 «Una educación de alta calidad para todos» (Dictamen  Una educació d'alta  
 exploratorio qualitat per a tots  

 Text de la norma (Dictamen exploratori) 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre  
 31/05/2017 «Evaluación intermedia del programa LIFE» (Dictamen  Avaluació intermèdia  
 exploratorio) del programa LIFE 

 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19805.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19808.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19811.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19812.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19847.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19848.pdf


 
 
 

SIC Sistema
d'Informació
del CERES

          
 
 

RReeccuullll  LLeeggiissllaattiiuu  0077--22001177  ddeell  1155//0055//22001177  aall  
3311//0055//22001177  

 

   

18 

   
 

Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

  
  
 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre  
 31/05/2017 «La eficacia de la financiación del FSE y el FEAD como  L'eficàcia del  
 parte de los esfuerzos de la sociedad civil para combatir  finançament del FSE i 
 la pobreza y la exclusión social con arreglo a la   el FEAD com a part  
 Estrategia Europa 2020» (Dictamen de iniciativa) dels esforços de la  
 societat civil per  
 combatre la pobresa 
 Text de la norma 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre  
 31/05/2017 la «Recomendación de Recomendación del Consejo  Recomanació de  
 sobre la política económica de la zona del  Recomanació del  
 euro»[COM(2016) 726 final] y sobre la «Comunicación  Consell sobre la  
 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al  política econòmica de 
 Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social   la zona de l'euro 
 Europeo y al Comité de las Regiones — Hacia una  
 orientación presupuestaria positiva para la zona del  
 euro»[COM(2016) 727 final] 

  
 Text de la norma 
 
 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre  
 31/05/2017 la «Comunicación de la Comisión al Millorar les  
 Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y  competències de les  
 Social Europeo y al Comité de las Regiones — Una nueva persones en el  
 agenda de capacidades para Europa — Trabajar juntos  mercat de treball 
 para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la  
 competitividad» [COM(2016) 381 final], sobre la  
 «Propuesta de Recomendación del Consejo sobre el  
 establecimiento de la Garantía de Capacidades»  
 [COM(2016) 382 final — 2016/0179 (NLE)], sobre la  
 «Propuesta de Recomendación del Consejo relativa al  
 Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje  
 permanente y por la que se deroga la Recomendación del 
 Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de  
 2008 relativa a la creación del Marco Europeo de  
 Cualificaciones para el aprendizaje permanente»  
 [COM(2016) 383 final —  2016/0180 (NLE)], sobre la  
 «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del  
 Consejo relativa a un marco común para prestar mejores  
 servicios en materia de capacidades y cualificaciones  
 (Europass), por la que se deroga la Decisión n.o 2241/2004/CE»  
 [COM(2016) 625 final — 2016/0304 (COD)] y sobre  
 «Mejorar las competencias de las personas en el mercado  
 de trabajo» 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19849.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19850.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19851.pdf
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Data de 
Publicació  

  Norma Resum 

  

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre  
 31/05/2017 la «Creación de la garantía del FEDS y del Fondo de  Creació de la  
 Garantía del FEDS» [COM(2016) 586 final] garantia del FEDS i  
 del Fons de Garantia  
 Text de la norma del FEDS 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre  
 31/05/2017 la «Creación de un nuevo Marco de Asociación con  Agenda Europea de  
 terceros países en el contexto de la Agenda Europea de  Migració 
 igración» [COM(2016) 385 final] 

 Text de la norma 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre  
 31/05/2017 la «Comunicación de la Comisión al Estudi Prospectiu  
 Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central  Anual sobre el  
 Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al  Creixement 2017 
 Comité de las Regiones y al Banco Europeo de  
 Inversiones — Estudio Prospectivo Anual sobre el  
 Crecimiento 2017» [COM(2016) 725 final] 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19852.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19853.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19854.pdf

