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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 28 de abril de 2017, de la Dirección  
 01/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Construcciones y Auxiliar de  
 Ferrocarriles, SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección  
 01/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de A&G Ayora Gea Transportes  
 Petrolíferos, SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección  
 01/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Centro Farmacéutico, SL, para el  
 periodo 2017-2018 

 Text de la norma 

 Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección  
 01/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de la Fundación Unicef, Comité  
 Español 

 Text de la norma 

 Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección  
 01/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo general de ámbito estatal para el  
 sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas  
 colaboradoras con la Seguridad Social 

 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/19855.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19856.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19857.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19858.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19859.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 Resolución de 27 de marzo de 2017, del Servicio  
 02/06/2017 Público de Empleo Estatal, por la que se publica el  Catàleg d'ocupacions 
 Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el   de difícil cobertura  
 segundo trimestre de 2017 per al segon  
 trimestre de 2017 
  Text de la norma 

 Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se  
 03/06/2017 regulan las condiciones para la obtención de los títulos  Títol de Graduat en  
 de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de  Educació Secundària  
 Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real  Obligatòria 
 Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas  
 urgentes para la ampliación del calendario de  
 implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de  
 diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

  
 Text de la norma 

 Orden AEC/509/2017, de 23 de mayo, por la que se  
 05/06/2017 suspende la aplicación de determinados porcentajes  Se suspèn   
 fijados en la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre,  l’ aplicació de  
 por la que se establecen las bases para la concesión de  determinats  
 subvenciones de cooperación internacional para el  percentatges fixats en  

 desarrollo l’ordre AEC/2909/2011 

  
 Text de la norma 

  
 Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, 
 05/06/2017 por la que se publica el Acuerdo de modificación,  Prestació en zones  
 prórroga y actualización para el año 2017 del Convenio  rurals de determinats 
 de colaboración entre el Servicio Catalán de la Salud y el  serveis sanitaris als  
 Instituto Catalán de la Salud y la Mutualidad General de mutualistes i altres  
 Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de  beneficiaris adscrits  
 las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial,       a entitats de segur 
 para la prestación en zonas rurales de determinados   d'assistència sanitària 
 servicios sanitarios a los mutualistas y demás           concertada amb 
 beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia      dites mutualitats 
 sanitaria 

 Text de la norma 

 
 Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección  
 06/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de RTC Solution, SL, para sus  
 centros de trabajo en Lugo y Bembibre (León) 
 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19863.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19867.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19868.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19878.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19869.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección  
 07/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias  
 extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas, y 
 para las del comercio exclusivista de los mismos  
 materiales para 2017 

 Text de la norma 

 Corrección de errores del Real Decreto-ley 9/2017, de  
 08/06/2017 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la  Correcció d'errades-- 
 Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y  Directives de la Unió  
 sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores Europea en els  
 àmbits financer,  
  mercantil i sanitari, i  
 Text de la norma sobre el desplaçament  
 de treballadors 
 Enmiendas al Acuerdo Europeo sobre trabajo de las  
 08/06/2017 tripulaciones de los vehículos que efectúen transportes  Esmenes a l'Acord  
 internacionales por carretera (AETR), hecho en Ginebra  Europeu sobre treball 
 el 1 de julio de 1970, adoptadas en Ginebra 27 de mayo   de les tripulacions  
 de 2003, el 31 de octubre de 2008 y el 29 de octubre  dels vehicles que  
 de 2014 efectuïn transports  
  internacionals per  
 Text de la norma carretera 

 Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se  
 09/06/2017 regulan las inspecciones técnicas en carretera de  Inspeccions  
 vehículos comerciales que circulan en territorio español tècniques en  
 carretera de vehicles  
 comercials que  
 Text de la norma circulen en territori  
 espanyol 

 Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se  
 10/06/2017 incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva  Reconeixement de  
 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de  qualificacions  
 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la  professionals 
 Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de  
 cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º  
 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a  
 través del Sistema de Información del Mercado Interior  

  
 Text de la norma 
  
 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se  
 12/06/2017 aprueba el Reglamento de instalaciones de protección  Reglament  
 contra incendios d'instal·lacions de  
 protecció contra  
 Text de la norma incendis 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19876.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19887.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19888.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19889.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19903.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19909.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Dirección  
 12/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acuerdo sobre condiciones de venta para varios sorteos, 
 derivado de lo dispuesto en el XV Convenio colectivo de 
 la ONCE y su personal 

  
 Text de la norma 
  
 Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Dirección  
 12/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica la  conveni col·lectiu 
 sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio  
 colectivo de Unicamp Services, SL 

 Text de la norma 

 Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Dirección  
 12/06/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican las conveni col·lectiu 
  tablas salariales para los años 2016 y 2017 del V  
 Convenio colectivo del Grupo Generali España 

 Text de la norma 

 Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Dirección  
 13/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo del Grupo Asegurador Reale 

 Text de la norma 

 Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Dirección  
 13/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de British American Tobacco  
 España, SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Dirección  
 14/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Plan de igualdad de Comedores colectivos de Celis, SL 

 Text de la norma 

 Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaria de  
 14/06/2017 Estado de Función Pública, por la que se modifica la de  subvencions  
 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan  destinades a les  
 instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del  actuacions del  
 personal al servicio de la Administración General del  Programa de Formació 
 Estado y sus organismos públicos                                             

 Text de la norma    

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19910.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19911.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19912.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19914.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19915.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19929.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19928.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  
 Pleno. Sentencia 52/2017, de 10 de mayo de 2017.  
 15/06/2017 Conflicto positivo de competencia 3808-2015.  Conflicte positiu de  
 Planteado por el Gobierno de la Nación respecto del  competència--Pel  
 Decreto del Consejo de Gobierno de la Generalitat de  qual es crea el  
 Cataluña 16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea  Comissionat per a la  
 el Comisionado para la Transición Nacional, y los planes Transició Nacional, i  
 ejecutivo para la preparación de las estructuras de         els plans executiu 
 Estado y de infraestructuras estratégicas, así como en       per a la preparació 
 relación con las previsiones y actuaciones desarrolladas        de les estructures 
 en aplicación o al amparo de dicho Decreto o de los   d'Estat 
 referidos planes o coincidentes con su finalidad.  
 Principios de unidad y autonómico; supremacía de la  
 Constitución y procesos de reforma constitucional,  
 competencias sobre hacienda, Seguridad Social y  
 seguridad pública: nulidad del reglamento y de los  
 planes autonómicos 

  
 Text de la norma 

 Pleno. Sentencia 51/2017, de 10 de mayo de 2017.  
 15/06/2017 Recurso de inconstitucionalidad 8912-2010.  Recurs  
 Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación  d'inconstitucionalitat 
 con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de  --consultes populars  
 Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consultas  per via de referèndum 
 populares por vía de referéndum. Competencias sobre  
 consultas referendarias: nulidad de los preceptos  
 legales que regulan los aspectos generales de las  
 consultas y las consultas populares por vía de referéndum  
 en el ámbito de Cataluña 

 Text de la norma 
 
 Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Dirección  
 16/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acuerdo para la constitución del Comité de Empresa  
 Europeo IAG International Group 

 Text de la norma 

 Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría de  
 16/06/2017 Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueban  Les bases  
 las bases reguladoras de la concesión de subvenciones  reguladores de la  
 por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos  concessió de  
 Laborales, en régimen de concurrencia competitiva, para subvencions per la  
 la realización de actividades en el ámbito de la  Fundació Estatal per  
 prevención de riesgos laborales conforme a la Ley    a la Prevenció de 
 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de      Riscos Laborals 
 Riesgos Laborales     

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19937.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19936.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19945.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19953.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  

 Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se  
 17/06/2017 regula la concesión directa de subvenciones a proyectos subvencions a  
 singulares de entidades locales que favorezcan el paso  projectes singulars  
 a una economía baja en carbono en el marco del  d’entitats locals  
 Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible  que afavoreixin el  
 2014-2020 pas a una economia  
  baixa en carboni 

 Text de la norma 

 Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección  
 19/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de la Compañía Asturiana de  
 Bebidas Gaseosas, SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección  
 19/06/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican las conveni col·lectiu 
 tablas salariales para 2017 del Convenio colectivo de  
 Servicios Operativos Internos, SAU. 

 Text de la norma 

 Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección  
 19/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Técnica Auxiliar de Gestión  
 Empresarial, SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección  
 19/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el II  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología  
 y los servicios del sector del metal 

 Text de la norma 

 Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección  
 19/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Plan de igualdad del grupo de empresas Redexis Gas, SA 

 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19956.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19959.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19960.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19961.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19962.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19963.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  

 
 Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección  
 19/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Plan de igualdad de la Compañía de Vigilancia  
 Aragonesa, SL 

 Text de la norma 

 Real Decreto 583/2017, de 12 de junio, por el que se  
 23/06/2017 modifica el Plan de contabilidad de las entidades  Pla de comptabilitat  
 aseguradoras y reaseguradoras y normas sobre la  de les entitats  
 formulación de las cuentas anuales consolidadas de los  asseguradores i  
 grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras,  reasseguradores 
 aprobado por el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio 

 Text de la norma 

 Decreto-ley 2/2017, de 4 de abril, por el que se modifica 
 23/06/2017 la entrada en vigor del impuesto sobre bebidas  Entrada en vigor de  
 azucaradas envasadas y se establece una regla de  l'impost sobre  
 determinación de la tarifa aplicable del impuesto sobre  begudes ensucrades  
 las estancias en establecimientos turísticos envasades i  
 s'estableix una regla  
 Text de la norma de determinació de  
 la tarifa aplicable 

 Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas  
 24/06/2017 urgentes en materia financiera Mesures urgents en 
    matèria financera 
 Text de la norma  

 Orden SSI/596/2017, de 23 de junio, por la que se  
 24/06/2017 publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de  Criteris de  
 junio de 2017, por el que se autorizan los criterios de  distribució, i la  
 distribución, y la distribución resultante, aprobados por  distribució resultant,  
 el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del  destinats a  
 Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, subvencionar, per  
 destinados a subvencionar, por parte de las  part de les comunitats 
 comunidades autónomas y ciudades con estatuto de     autònomes i ciutats 
 autonomía, programas de interés general con cargo a la   amb estatut d'autonomia 
 asignación del 0.7 por 100 del Impuesto sobre la Renta  
 de las Personas Físicas, para el año 2017 

  
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19964.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19985.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19986.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19992.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19993.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 
 Orden SSI/597/2017, de 23 de junio, por la que se  
 24/06/2017 publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de  Criteris de distribució 
 junio de 2017, por el que se formalizan los criterios de   i la distribució  
 distribución y la distribución resultante de los créditos  resultant que es  
 acordados por el Consejo Territorial de Servicios  destinen al  
 Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a  finançament de plans  
 la Dependencia, que se destinan a la financiación de    o programes socials 
 planes o programas sociales, para el ejercicio de 2017 

  
 Text de la norma 
  
 Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales,  
 27/06/2017 administrativas, financieras y del sector público y de  Mesures fiscals,  
 creación y regulación de los impuestos sobre grandes  administratives,  
 establecimientos comerciales, sobre estancias en  financeres i del  
 establecimientos turísticos, sobre elementos  sector públic 
 radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y  
 sobre emisiones de dióxido de carbono 

  
 Text de la norma 

 Ley 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los  
 27/06/2017 activos no productivos de las personas jurídicas Impost sobre els  
 actius no productius  
 Text de la norma de les persones  
  jurídiques 
 Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales  
 28/06/2017 del Estado para el año 2017 Pressupostos  
 Generals de l'Estat  
 Text de la norma per a l'any 2017 

  
 Orden HFP/614/2017, de 27 de junio, por la que se  
 28/06/2017 dictan las normas para la elaboración de los  normes per a  
 Presupuestos Generales del Estado para 2018 l'elaboració dels  
 pressupostos  
 Text de la norma generals de l'Estat  
 per a 2018 
 Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría de  
 28/06/2017 Estado de Educación, Formación Profesional y  Creació d'una cartera 
 Universidades, por la que se publica el procedimiento   d'entitats  
 para la creación de una cartera de entidades  col·laboradores de  
 colaboradoras del Instituto Nacional de las  l'Institut Nacional de  
 Cualificaciones para la actualización del Catálogo  les Qualificacions 
 Nacional de Cualificaciones Profesionales y de los  
 instrumentos de apoyo al procedimiento de evaluación y  
 acreditación de la experiencia laboral 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19994.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19999.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20000.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20002.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20003.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20004.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  
 Resolución de 15 de junio de 2017, de la Dirección  
 28/06/2017 General de Empleo, por la que se corrigen errores en la  conveni col·lectiu 
 de 13 de marzo de 2017, por la que se registra y publica 
 el Acuerdo sobre tablas salariales del VI Convenio  
 colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas  
 total o parcialmente con fondos públicos 

 Text de la norma 

 Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley  
 29/06/2017 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria Jurisdicció Voluntària 

 Text de la norma 

 Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección  
 29/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del Convenio  
 colectivo Equipos Nucleares, SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección  
 29/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Radio Popular, SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección  
 29/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Sociedad Española de  
 Instalaciones de Redes Telefónicas, SAU 

 Text de la norma 

 Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección  
 29/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Uniprex, SAU 

 Text de la norma 

 Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección  
 29/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo del Grupo Cetelem 

  
 Text de la norma  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20005.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20014.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20015.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20016.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20017.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20018.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20019.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  
 Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección  
 29/06/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica la  conveni col·lectiu 
 revisión salarial de los años 2016 y 2017 del Convenio  
 colectivo de Docks Logistics Spain, SA 

 Text de la norma 

 Orden ESS/621/2017, de 20 de junio, por la que se  
 29/06/2017 distribuyen territorialmente para el ejercicio económico  Subvencions de  
 de 2017, para su gestión por las comunidades  l'àmbit laboral  
 autónomas con competencias asumidas, subvenciones  finançades amb  
 del ámbito laboral financiadas con cargo a los  càrrec als  
 Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas pressupostos  
 destinadas a la ejecución del Programa de Acción  
 Conjunto para la Mejora de la Atención a las Personas  

 Text de la norma 
 
 Resolución de 22 de junio de 2017, del Congreso de los  
 30/06/2017 Diputados, por la que se ordena la publicación del  Transposen  
 Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2017,  directives de la Unió  
 de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Europea en els  
 Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y  àmbits financer,  
 sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores mercantil i sanitari, i  
  sobre el desplaçament  
 Text de la norma de treballadors 

  

 Butlletí: BOPB 
  
 RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2017, per la qual es  
 02/06/2017 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 (Jardins de l'Hospitalet de Llobregat) (codi de  
 conveni núm. 08016661012011) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2017, per la qual es  
 02/06/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Gallina Blanca  
 Fabricación, SL (centre de treball de Sant Joan Despí)  
 per a l'any 2016 (codi de conveni núm.  
 08002111011995) 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20020.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20021.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20031.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19871.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19872.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 
 RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2017, per la qual es  
 02/06/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Witte y Sola, SA, per  
 als anys 2016-2018 (codi de conveni núm.  
 08014772012007) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2017, per la qual es  
 02/06/2017 disposa la inscripció i la publicació de la modificació i  conveni col·lectiu 
 pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa  
 Ara Vinc, SL, per al període 07.02.2017-08.02.2027  
 (codi de conveni núm. 08100512012013) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2017, per la qual es  
 02/06/2017 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 Tour, SA (codi de conveni núm.  
 08101322012015) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2017, per la qual es  
 08/06/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Doga Gestió, SLU  
 (centre de treball Salvador Seguí) per als anys 2015- 
 2018 (codi de conveni núm. 08100321012014) 

  
 Text de la norma 
 
 RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2017, per la qual es  
 13/06/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Aigües de Barcelona,  
 Empresa Metropolitana de Gestió Integral de l'Aigua,  
 SA, per als anys 2017-2023 (codi de conveni núm.  
 08101832012017) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2017, per la qual es  
 14/06/2017 disposa la inscripció i la publicació de la Modificació de  conveni col·lectiu 
 l'Acord regulador de les condicions de treball del  
 personal funcionari de l'Ajuntament de Ripollet (codi de  
 conveni núm. 08009602131997) 
  
 Text de la norma  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19873.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19874.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19875.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19883.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19931.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19923.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2017, per la qual es  
 15/06/2017 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 Ripollet (codi de conveni núm.  
 08009652011997) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2017, per la qual es  
 16/06/2017 disposa la inscripció i la publicació de la taula salarial  conveni col·lectiu 
 per a l'any 2017 del Conveni col·lectiu de treball del  
 sector de magatzemistes de fusta de la província de  
 Barcelona (codi de conveni núm. 08002855011994) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2017, per la qual es  
 19/06/2017 disposa la inscripció i la publicació de la taula salarial  conveni col·lectiu 
 per a l'any 2017 del Conveni col·lectiu de treball de les  
 indústries de la fusta de la província de Barcelona (codi  
 de conveni núm. 08005785011994) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2017, per la qual es  
 19/06/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord d'adhesió  conveni col·lectiu 
 de la Fundació Apip-Acam al Conveni col·lectiu de  
 treball d'acció social amb infants, joves i famílies en  
 situació de risc (codi de conveni núm.  
 08100251022017) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2017, per la qual es disposa 
 29/06/2017 la inscripció i la publicació de l'Acord de pròrroga del  conveni col·lectiu 
 Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses  
 de remolcadors de trànsit interior i exterior de ports de  
 la província de Barcelona per als anys 2014-2021 (codi  
 de conveni núm. 08003625011994) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2017, per la qual es  
 29/06/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Gallina Blanca, SA  
 (oficines centrals de l'Hospitalet de Llobregat i  
 delegacions comercials) per als anys 2015 i 2016 (codi  
 de conveni núm. 08100631012015) 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19932.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19946.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19965.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19966.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20011.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20012.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  

 RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2017, per la qual es  
 30/06/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  Conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Cementos Portland  
 Valderrivas, SA, centres de treball de Santa Margarida i  
 els Monjos i Vallcarca, (abans: Uniland Cementera, SA)  
 per als anys 2015-2019 (codi de conveni núm.  
 08000542011995) 

 Text de la norma  

 

 Butlletí: BOPG 
  
 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 01/06/2017 publicació de la revisió salarial per a l’any 2017 del  conveni col·lectiu 
 Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Club Nàutic  
 l’Escala, de l’Escala (codi conveni 17001962012003) 

 Text de la norma 

 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 09/06/2017 publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa  conveni col·lectiu 
 Innovía Coptalia, SAU, de Begur, per als anys 2016- 
 2019 (codi de conveni núm.17002322012007) 

 Text de la norma 

 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 12/06/2017 publicació de la revisió salarial per a l’any 2017 del  conveni col·lectiu 
 Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Cenet 06, SA,  
 de Castelló d’Empúries (codi conveni  
 17100072012013) 

 Text de la norma 

 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 13/06/2017 publicació del Decret 16/2017, de 9 de maig,  conveni col·lectiu 
 d’aprovació de l’Acta de conciliació de data 19 d’abril de  
 2017 davant el Tribunal Superior de Justícia de  
 Catalunya, relativa al Conveni col·lectiu de treball del  
 sector de les indústries del pa de les comarques de  
 Girona (codi de conveni núm. 17000235011994) 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20029.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19860.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19902.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19913.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19921.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 

 
 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 16/06/2017 publicació de l’acord de modificació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l’empresa Serveis Municipals de  
 Neteja de Girona, SA, de Girona, per als anys 2015 -  
 2018 (codi de conveni núm. 17100092012013) 

 Text de la norma 

 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 16/06/2017 publicació de la modificació del Conveni col·lectiu de  conveni col·lectiu 
 treball de l’empresa Cenet 06, SA, de Castelló  
 d’Empúries (codi conveni 17100072012013) 

 Text de la norma 

 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 19/06/2017 publicació de l’Acord regulador de les condicions  conveni col·lectiu 
 laborals dels empleats/ades públics del Consorci de  
 Benestar Social del Ripollès, de Ripoll (codi de conveni  
 núm. 17100192142017) 

 Text de la norma 

 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 26/06/2017 publicació de la modificació del Pacte de condicions de  conveni col·lectiu 
 treball del personal funcionari de l’Ajuntament de  
 Banyoles (codi de conveni núm. 17001592132001) 

 Text de la norma 

  Butlletí: BOPLL 
  

 Resolució de 5 de juny de 2017, per la qual es disposa  
 13/06/2017 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni col·lectiu 
 treball de l’empresa Telecom Saltó, SLU de la localitat  
 de Torregrossa (Pla d’Urgell) per als anys 2016 a 2020  
 (codi de conveni núm. 25100131012017) 

 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19947.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19948.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19973.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19991.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19920.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  
 Ajuntament de Baix Pallars, Aprovació de l’adhesió a  
 20/06/2017 l’Acord comú de condicions per als empleats públics  conveni col·lectiu 
 dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000  
 habitants (2015-2017) 

 Text de la norma 

 Resolució, de 9 de juny de 2017, per la qual es disposa  
 22/06/2017 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni col·lectiu 
 treball del sector de Comerç en general de les  
 comarques de Lleida per als anys 2016 a 2017 (codi de  
 conveni núm. 2500065011993) 

 Text de la norma 

 Correcció d’errades--Resolució de 9 de juny de 2017,  
 29/06/2017 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del  conveni col·lectiu 
 Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en  
 general de les comarques de Lleida per als anys 2016 a  
 2017 (codi de conveni núm. 25000065011993 (BOP  
 núm. 120 de 22/06/2017) 

 Text de la norma  

 Butlletí: BOPT 
  
 RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2017, per la qual es  
 08/06/2017 disposa la inscripció i la publicació de la modifi cació del conveni col·lectiu 
 text del Conveni col·lectiu de treball del sector de  
 forners, de la província de Tarragona, per als anys 2015  
 -2017 (codi de conveni núm. 43000375011994) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2017 per la qual es  
 13/06/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu sobre les condicions de treball dels  
 treballadors laborals del Consell Comarcal de la Conca  
 de Barberà i de l’Organisme Autònom de  
 Desenvolupament de la Conca de Barberà, per als anys  
 2017 - 2020 (codi de conveni núm. 43002172012000) 

  
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20010.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19977.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20013.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19884.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19917.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 

 RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2017 per la qual es  
 13/06/2017 disposa la inscripció de l’Acord de la Comissió Paritària  conveni col·lectiu 
 de Conveni col·lectiu de treball del sector de Transports  
 de viatgers, de la província de Tarragona, per l’any 2017 
 (codi de conveni núm. 43001315011994) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2017, per la qual es  
 13/06/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball del sector de fruites, verdures i  
 hortalisses del mercat de Reus i Tarragona, de la  
 província de Tarragona, per als anys 2017-2019 (codi  
 de conveni núm. 43000865011995) 

 Text de la norma 

 Resolució per una rectifi cació d’errada de la Resolució  
 22/06/2017 de 9 de maig de 2017, per la qual es disposa la  conveni col·lectiu 
 inscripció i la publicació del Conveni 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) (BOP núm. 96, del 19 de maig 
 de 2017, inserció amb número 2017-03949) 

 Text de la norma 

  
 Resolució per una rectifi cació d’errada de la Resolució  
 26/06/2017 de 30 de maig de 2017, per la qual es disposa la  conveni col·lectiu 
 inscripció i la publicació de la modifi cació del Conveni  
 col·lectiu de treball del sector de forners, de la província  
 de Tarragona, per als anys 2015 -2017 (codi de conveni 
  núm. 43000375011994 i BOP núm. 110 de 8 de juny  
 de 2017, inserció amb número 2017-04578 ) 

  
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2017 per la qual es  
 27/06/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l’empresa Unió Corporació  
 Alimentària, SCCL de Reus, per l’any 2017 (codi de  
 conveni núm. 43000692011994) 

 Text de la norma  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19918.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19919.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19976.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19990.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19998.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 Butlletí: DOGC 
  
 RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017, per la qual es crea 
 01/06/2017 l'Estructura de Drets Humans de Catalunya L'Estructura de Drets 
  Humans de Catalunya 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ CLT/1225/2017, de 25 de maig, per la  
 01/06/2017 qual es dona publicitat a l'Acord del Consell  modificació de les  
 d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa  bases específiques  
 Cultural de modificació de les bases específiques que  que han de regir la  
 han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del  concessió de  
 foment de la llengua catalana subvencions en  
  l'àmbit del foment  
 Text de la norma de la llengua catalana 

 RESOLUCIÓ VEH/1243/2017, de 29 de maig, per la  
 02/06/2017 qual es dona publicitat a la pròrroga del Conveni de  pròrroga del Conveni  
 col·laboració entre l'Institut Nacional d'Estadística i  de col·laboració entre 
 l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la realització   l'Institut Nacional  
 d'una ampliació de l'enquesta de condicions de vida a  d'Estadística i l'Institut 
 Catalunya per a l'any 2017  d'Estadística de Catalunya 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ ENS/1245/2017, de 26 de maig, per la  
 02/06/2017 qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de  selecció de centres  
 centres educatius interessats a formar part del  educatius interessats 
 Programa d'assessorament professional a les persones i  a formar part del  
 a les empreses, a partir del curs 2017-2018 Programa  
 d'assessorament  
 Text de la norma professional a les  
 persones i a les empreses 

 ORDRE TSF/103/2017, de 30 de maig, per la qual  
 02/06/2017 s'obre la convocatòria per a la prestació social de  convocatòria per a la  
 caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció  prestació social de  
 social a les persones amb discapacitat, per a l'any 2017 caràcter econòmic de 
  dret de concurrència  
 Text de la norma d'atenció social a les  
  persones amb discapacitat, 
  per a l'any 2017 

 ORDRE ENS/108/2017, d'1 de juny, per la qual  
 06/06/2017 s'estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per  calendari escolar del  
 als centres educatius no universitaris de Catalunya curs 2017-2018 per  
 als centres educatius 
 Text de la norma  no universitaris de  
 Catalunya 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19861.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19862.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19864.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19865.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19866.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19870.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 
 RESOLUCIÓ EMC/1256/2017, de 31 de maig, per la  
 06/06/2017 qual es fa públic el calendari de la preinscripció i la  Calendari de la  
 matrícula universitàries per al curs acadèmic 2017- preinscripció i la  
 2018 de les universitats públiques de Catalunya i de la  matrícula  
 Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya universitàries per al  
 curs acadèmic 2017- 2018  
 de les universitats  
 Text de la norma públiques de Catalunya 

 RESOLUCIÓ OAC/ADM/322/2017, de 29 de maig, per  
 07/06/2017 la qual es determinen l'horari d'atenció al públic de  Oficina Antifrau de  
 l'Oficina Antifrau de Catalunya i la jornada laboral i  Catalunya i la jornada 
 l'horari del personal al seu servei  laboral i l'horari del  
 personal al seu  
 Text de la norma servei 

  
 RESOLUCIÓ ENS/1270/2017, de 29 de maig, de  
 07/06/2017 modificació de la Resolució ENS/1005/2017, per la qual Modificació-- 
 es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de  instruccions sobre  
 destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre  l'adjudicació de  
 de 2017 per al personal funcionari de carrera, en  destinacions  
 pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els  provisionals amb  
 desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles    efectes d'1 de setembre 

 dels centres educatius públics 

  
 Text de la norma 
 
 ORDRE JUS/106/2017, d'1 de juny, per la qual  
 07/06/2017 s'aproven les bases reguladores de les subvencions a  Projectes orientats a  
 entitats sense ànim de lucre per a la realització de  la reinserció i  
 projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de  rehabilitació de  
 persones internades en els centres penitenciaris de  persones internades  
 Catalunya i alliberades condicionals en els centres  
  Penitenciaris de  
  Catalunya 
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ TSF/1262/2017, de 26 de maig, per la  
 07/06/2017 qual s'obre la convocatòria de l'any 2017 per a la  Concessió de  
 concessió de subvencions als centres especials de  subvencions als  
 treball (ref. BDNS 349313) centres especials de  
 treball 
 Text de la norma 

 LLEI 7/2017, del 2 de juny, del règim de les seccions de 
 08/06/2017 crèdit de les cooperatives Seccions de crèdit de 
  les cooperatives 
 Text de la norma  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19877.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19879.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19880.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19881.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19882.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19885.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 DECRET 52/2017, de 6 de juny, de l'Observatori de la  
 08/06/2017 Igualtat de Gènere Observatori de la  
 Igualtat de Gènere 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ PRE/1296/2017, de 6 de juny, per la qual  
 08/06/2017 s'obre la convocatòria pública per a la concessió de  subvencions  
 subvencions pluriennals a entitats privades sense ànim  pluriennals a entitats  
 de lucre per a la realització de projectes i activitats per  privades sense ànim  
 promoure la igualtat efectiva de dones i homes  de lucre 
 corresponent a l'any 2017 (ref. BDNS 349420) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ CLT/1318/2017, de 7 de juny, per la qual  
 12/06/2017 es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració  segona convocatòria  
 de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual  per a la concessió de  
 s'aprova la segona convocatòria per a la concessió de  subvencions en  
 subvencions en l'àmbit del foment de la llengua catalana  l'àmbit del foment de  
 per a l'any 2017 (ref. BDNS 349847) la llengua catalana  

 Text de la norma 

 ORDRE TSF/111/2017, de 7 de juny, per la qual  
 12/06/2017 s'aproven les bases per a la concessió dels ajuts de  Bases per a la  
 suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2017 concessió dels ajuts  
 de suport a  
 l'autonomia en la  
 Text de la norma pròpia llar per a  
  l'any 2017 

 CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/301/2016, de  
 12/06/2017 4 de novembre, per la qual s'aproven les bases  Correcció d'errades-- 
 reguladores per a la concessió de subvencions per a la  bases reguladores  
 realització d'accions d'orientació i acompanyament a la  per a la concessió de  
 inserció (DOGC núm. 7247, de 15.11.2016) subvencions per a la  
  realització d'accions  
  d'orientació i  
 Text de la norma acompanyament a la inserció 

   
 RESOLUCIÓ TSF/1323/2017, de 26 de maig, per la  
 12/06/2017 qual s'estableixen els mòduls econòmics aplicables a  Formació d'oferta  
 les accions formatives professionals per a l'ocupació, en adreçada  
 matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a  prioritàriament a  
 persones treballadores aturades, que promou el Servei  persones  
 Públic d'Ocupació de Catalunya treballadores aturades 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19886.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19922.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19905.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19906.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19907.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19908.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 ORDRE INT/114/2017, de 26 de maig, per la qual es  
 13/06/2017 crea el fitxer de dades de caràcter personal de Persones  es crea el fitxer de  
 víctimes de violència masclista i domèstica del Centre  dades de caràcter  
 d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112  personal de Persones 
 Catalunya, i es modifiquen els fitxers de la Direcció   víctimes de violència 
 General de la Policia Sistema d'informació de la Policia   masclista 
 de la Generalitat de persones físiques (SIP PF) i Sistema 
 d'informació de la Policia de la Generalitat de persones  
 físiques menors d'edat (SIP PFMEN), regulats per  

 Text de la norma 
  
 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució  
 14/06/2017 PRE/1296/2017, de 6 de juny, per la qual s'obre la  Correcció d'errades-- 
 convocatòria per a la concessió de subvencions  convocatòria per a la  
 pluriennals a entitats privades sense ànim de lucre per a concessió de  
 la realització de projectes i activitats per promoure la  subvencions  
 igualtat efectiva de dones i homes, corresponent a l'any  pluriennals a entitats  
 2017 (DOGC núm. 7386, de 8.6.2017)                                            privades sense  

              ànim de lucre 

 Text de la norma 
 
 ORDRE EXI/115/2017, d'1 de juny, per la qual  
 14/06/2017 s'aproven les bases reguladores per a la concessió de  Bases reguladores  
 les subvencions a ens locals per a projectes adreçats a  per a la concessió de  
 recuperar la memòria democràtica a través de la posada  les subvencions a  
 en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya  ens locals per a  
 del període 1931-1980 projectes adreçats a  
  recuperar la memòria  
  democràtica 
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ EXI/1361/2017, de 25 de maig, per la  
 14/06/2017 qual s'obre convocatòria de subvencions per a la  Programes  
 realització de programes concertats que posin en relació concertats que posin  
 les tres línies estratègiques del Pla director i programes en relació les tres  
 concertats d'educació per al desenvolupament per als  línies estratègiques  
 anys 2017 i 2018 (ref. BDNS 348379) del Pla director i programes  
  concertats d'educació 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ TSF/1352/2017, de 25 de maig, per la  
 14/06/2017 qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 de les  subvencions destinades 
 subvencions destinades a les actuacions del Programa   a les actuacions del 
 de Formació amb Compromís de Contractació gestionat   Programa de Formació 
 per entitats de formació-FCC 2017 (ref. BDNS 350508)  amb Compromís de 
 Contractació gestionat  

 Text de la norma per entitats de formació 

  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19916.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19924.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19925.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19926.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19927.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 DECRET 60/2017, de 13 de juny, pel qual es modifica el 
 15/06/2017 Reglament de l'impost sobre les estades en  Reglament de  
 establiments turístics aprovat pel Decret 129/2012, de  l'impost sobre les  
 9 d'octubre estades en  
 establiments  
 Text de la norma turístics aprovat pel  
   Decret 129/2012 

 ORDRE TSF/116/2017, de 9 de juny, per la qual  
 15/06/2017 s'aproven les bases dels Premis de Civisme del  bases dels Premis de 
 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  Civisme del  
 Departament de  
 Text de la norma Treball, Afers Socials 
  i Famílies 

 RESOLUCIÓ TSF/1377/2017, de 6 de juny, per la qual  
 15/06/2017 s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis del convocatòria per a la  
 concurs sobre prevenció de riscos laborals La  concessió dels  
 prevenció, un valor segur, per a l'any 2017 (ref. BDNS  premis del concurs  
 350809) sobre prevenció de  
 riscos laborals La prevenció,  
 un valor segur, per a l'any 2017 

 Text de la norma 

   
 RESOLUCIÓ TSF/1345/2017, de 28 d'abril, per la qual  
 16/06/2017 es disposa la inscripció i la publicació del XIII Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball per al sector d'empreses  
 organitzadores del joc del bingo de Catalunya (codi de  
 conveni núm. 79000205011992) 

 Text de la norma 

 RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2557- 
 16/06/2017 2017, contra l'article 3 pel qual es dona nova redacció      Recurs 
 als articles 621-1 a 621-54 (contracte de    d’Inconstitucionalitat 
 compravenda), i als articles 621-56 i 621-57  
 (contracte de permuta) del llibre sisè del Codi civil de  
 Catalunya; article 4, pel qual es dona nova redacció als  
 articles 622-21 a 622-42 del Codi civil de Catalunya;  
 contra l'article 9, en tant que introdueix una disposició  
 transitòria primera en el llibre sisè del Codi civil de  
 Catalunya, de la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre  
 sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i  
 els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon,  
 tercer, quart i cinquè 

 Text de la norma 
 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19933.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19934.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19935.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19944.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19949.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 
  
 QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1815- 
 16/06/2017 2017, en relació amb l'article 38 de la Llei del Parlament         Qüestió  
 de Catalunya 4/2006, del 31 de març, ferroviària, per  d’Inconstitucionalitat 
 possible vulneració dels articles 17, 25.1 i 149.1.6a de  
 la CE 

 Text de la norma 

 ORDRE VEH/117/2017, de 13 de juny, per la qual es  
 16/06/2017 regula l'estructura organitzativa de l'Agència Tributària  L'estructura  
 de Catalunya organitzativa de  
 l'Agència Tributària  
 Text de la norma de Catalunya 

 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució  
 16/06/2017 EXI/845/2017, de 10 d'abril, per la qual s'obre la  Convocatòria d'ajuts  
 convocatòria d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de a projectes de  
 la qualitat democràtica per a l'any 2017 (ref. BDNS  recerca en l'àmbit de  
 343088) la qualitat  
 democràtica per  
 a l'any 2017 
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ JUS/1391/2017, de 13 de juny, per la qual 
 19/06/2017 es convoquen subvencions a entitats sense ànim de  subvencions a  
 lucre per a la realització de projectes orientats a la  entitats sense ànim  
 reinserció i rehabilitació de persones internades en  de lucre per a la  
 centres penitenciaris de Catalunya i alliberades  realització de  
 condicionals durant l'any 2017 (ref. BDNS 351221) projectes orientats a la  
  reinserció i rehabilitació  
  de persones internades  
 Text de la norma en centres penitenciaris 

 EDICTE de 13 de juny de 2017, pel qual es prorroga la  
 19/06/2017 informació pública de l'Avantprojecte de la llei de  Informació pública de 
 territori  l'Avantprojecte de la 
  llei de territori 
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ GAH/1411/2017, de 16 de juny, per la  
 20/06/2017 qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió  Bases reguladores  
 de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a per a la concessió de  
 les entitats que integren l'Administració local de  subvencions, en  
 Catalunya que gestionen habitatges que formen part del  règim de  
 Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials concurrència  

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19950.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19951.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19952.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19957.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19958.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19968.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 
 RESOLUCIÓ TSF/1410/2017, de 15 de juny, de  
 20/06/2017 reelecció, nomenament i cessament de membres del  Reelecció,  
 Consell General del Consorci per a la Formació Contínua nomenament i  
 de Catalunya cessament de  
 membres del Consell  
  General del Consorci  
 Text de la norma per a la Formació  
 Contínua de Catalunya 

 RESOLUCIÓ TSF/1412/2017, de 25 de maig, per la  
 20/06/2017 qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 de les  Convocatòria per a  
 subvencions destinades a les actuacions del programa  l'any 2017 de les  
 Forma i Insereix (ref. BDNS 351473) subvencions  
 destinades a les  
 Text de la norma actuacions del programa  
  Forma i Insereix 

 LLEI 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a  
 20/06/2017 l'exterior Comunitat catalana  
   a l'exterior 
 Text de la norma   

 ACORD 25/2017, de 25 de maig, pel qual s'aprova la  
 21/06/2017 distribució per categories de l'oferta pública d'ocupació  Distribució per  
 per a l'exercici 2017 categories de l'oferta  
 pública d'ocupació  
 Text de la norma per a l'exercici 2017 

 RESOLUCIÓ TSF/1415/2017, de 15 de juny, de  
 21/06/2017 nomenament de membres del Consell de Relacions  Nomenament de  
 Laborals membres del Consell  
 de Relacions  
 Text de la norma Laborals 

 EDICTE de 14 de juny de 2017, pel qual se sotmet a  
 21/06/2017 informació pública el Projecte de decret pel qual  Projecte de decret  
 s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en  pel qual s'aprova el  
 establiments turístics Reglament de  
 l'impost sobre les  
 Text de la norma estades en  

  establiments turístics 

 RESOLUCIÓ TSF/1387/2017, de 8 de juny, per la qual  
 22/06/2017 es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta de la    
 Comissió negociadora de modificació del VIIè Conveni    
 col·lectiu de Catalunya de residències, centres de dia i     conveni col·lectiu   
 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 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19969.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19970.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19967.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19971.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19972.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19974.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19975.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 
 RESOLUCIÓ TSF/1444/2017, de 9 de juny, per la qual  
 23/06/2017 s'obre la convocatòria de les subvencions per a la  Convocatòria de les  
 realització d'accions d'orientació i acompanyament a la  subvencions per a la  
 inserció per a l'any 2017 (ref. BDNS 352045) realització d'accions  
 d'orientació i  
  acompanyament a la  
 Text de la norma inserció per a l'any 2017 

  
 RESOLUCIÓ GAH/1448/2017, de 19 de juny,  
 24/06/2017 d'adjudicació de subvencions destinades al finançament  Adjudicació de  
 de plans de formació per a l'ocupació dels empleats  subvencions  
 públics de les administracions públiques locals  destinades al  
 corresponents a la convocatòria de l'any 2017 finançament de plans  
 de formació per a  
 Text de la norma l'ocupació dels  
  empleats públics 

 RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 8912- 
 27/06/2017 2010, interposat pel president del Govern contra els  Recurs  
 articles 1 a 30, 43 i 45 de la Llei del Parlament de  d'Inconstitucionalitat 
 Catalunya 4/2010, del 17 de març, de consultes  --consultes populars  
 populars per via de referèndum (sentència) per via de referèndum 
  (sentència) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2017 per la qual es  
 27/06/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  
 col·lectiu de treball de l’empresa Unió Corporació    conveni col·lectiu 
 Alimentària, SCCL de Reus, per l’any 2017 (codi de  
 conveni núm. 43000692011994) 

 Text de la norma 

 CORRECCIÓ D'ERRADES a la versió en occità (aranès)  
 28/06/2017 de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals,  Correcció d'errades-- 
 financeres i administratives (DOGC núm. 6983, de  mesures fiscals,  
 26.10.2015) financeres i  
 administratives 

 Text de la norma 

 CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EXI/115/2017, d'1  
 28/06/2017 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per  Correcció d'errades-- 
 a la concessió de les subvencions a ens locals per a  subvencions a ens  
 projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica  locals per a projectes 
 a través de la posada en valor i difusió del patrimoni   adreçats a recuperar 
 memorial de Catalunya del període 1931-1980 (DOGC   la memòria  
 núm. 7390, de 14.6.2017) 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19987.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19996.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19997.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19998.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20006.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20007.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 

 
 RESOLUCIÓ EXI/1472/2017, de 20 de juny, per la qual 
 28/06/2017 s'aproven les bases reguladores que han de regir la  Bases reguladores  
 convocatòria oberta per a la concessió de subvencions  per a donar suport a  
 destinades a donar suport a actuacions de cooperació al  actuacions de  
 desenvolupament cooperació al  
 desenvolupament 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ TSF/1445/2017, de 24 de maig, per la  
 28/06/2017 qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta de  conveni col·lectiu 
 la Comissió negociadora de modificació del II Conveni  
 col·lectiu marc del sector de la distribució de majoristes  
 d'alimentació de Catalunya (codi de conveni núm.  
 79100145012016) 

 Text de la norma 

 LLEI 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de  
 29/06/2017 l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per  Universalització de  
 mitjà del Servei Català de la Salut l'assistència  
 sanitària amb càrrec  
 Text de la norma a fons públics per  
  mitjà del Servei Català  
  de la Salut 
 LLEI 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i  
 29/06/2017 de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de  Modificació dels  
 Catalunya llibres segon i quart  
 del Codi civil de  
 Text de la norma Catalunya 

 ACORD GOV/83/2017, de 27 de juny, pel qual s'aprova 
 29/06/2017 el Pla de seguretat viària a Catalunya per als anys  Pla de seguretat  
 2017-2019 viària a Catalunya  
 per als anys 2017- 
 2019 
 Text de la norma 

  
 RESOLUCIÓ JUS/1485/2017, de 26 de juny, per la qual 
 29/06/2017 se suspèn el complement retributiu de substitució d'un  Suspèn el  
 cos de categoria superior i el complement per fer  complement  
 citacions de judicis de faltes immediates del personal al  retributiu de  
 servei de l'Administració de justícia a Catalunya substitució d'un cos  
 de categoria superior  
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20008.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20009.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20022.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20023.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20025.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20026.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  

 DECRET 78/2017, de 27 de juny, de modificació del  
 29/06/2017 Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les  Regulen les condicions, 
 condicions, procediment d'habilitació i organització per a  procediment d'habilitació 
 l'exercici de la funció de comprovació de les condicions  i organització 
 de seguretat i salut a les empreses i centres de treball    de les condicions 
 per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya de seguretat i salut  
  a les empreses 
 Text de la norma 
  
 CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 2/2014, del 27 de  
 30/06/2017 gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i  Correcció d'errades-- 
 del sector públic (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014) mesures fiscals,  
 administratives,  
 Text de la norma financeres i 
 del sector públic 

 Butlletí: DOUE 
  
 Posición (UE) n.o 4/2017 del Consejo en primera lectura 
 09/06/2017 con vistas a la adopción de una Directiva del  Adopció d'una  
 Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra  Directiva del  
 el fraude que afecta a los intereses financieros de la  Parlament Europeu i  
 Unión a través del Derecho penal Adoptada por el  del Consell sobre la  
 Consejo el 25 de abril de 2017  lluita contra el frau  

 Text de la norma 

 Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o  
 09/06/2017 4/2017 del Consejo en primera lectura con vistas a la  Adopció de la  
 adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del  Directiva del  
 Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecta a los  Parlament Europeu i  
 intereses financieros de la Unión a través del Derecho  del Consell sobre la  
 penal lluita contra el frau  

 Text de la norma 

 Resolución del Comité Europeo de las Regiones — El  
 09/06/2017 programa de trabajo de la Comisión Europea para 2017 El programa de  
 treball de la Comissió 
 Text de la norma  Europea per 2017 

 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — El  
 09/06/2017 programa REFIT: perspectiva local y regional El programa REFIT:  
 perspectiva local i  
 Text de la norma regional 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20027.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20030.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19890.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19891.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19892.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19893.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — El  
 09/06/2017 motor del turismo para impulsar la cooperación regional  El motor del turisme  
 en la UE per impulsar la  
 cooperació regional a 
 Text de la norma  la UE 

 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones —  
 09/06/2017 Economía colaborativa y plataformas en línea: una visión Economia  
 compartida de ciudades y regiones col·laborativa i  
 plataformes en línia:  

 Text de la norma una visió compartida  
 de ciutats i regions 

 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Una  
 09/06/2017 nueva Agenda de Capacidades para Europa Una nova Agenda de  
 Capacitats per a  
 Text de la norma Europa 

 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Plan de 
 09/06/2017 acción para la integración de los nacionales de terceros  Pla d'acció per a la  
 países integració dels  
 nacionals de tercers  
 Text de la norma països 

 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — FEIE 2.0 
 09/06/2017 Dictamen del Comitè  
 Europeu de les  
 Text de la norma Regions 

 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones —  
 09/06/2017 Revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de  Revisió de la  
 trabajadores Directiva sobre el  
 desplaçament de  
  treballadors 
 Text de la norma 

 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones —  
 09/06/2017 Reforma del Sistema Europeo Común de Asilo Reforma del Sistema  
  Europeu Comú d'Asil 
 Text de la norma 

 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones —  
 09/06/2017 Migración legal Migració legal 
 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19894.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19895.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19896.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19897.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19898.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19899.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19900.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19901.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 Decisión (UE) 2017/984 del Consejo, de 8 de agosto de 
 10/06/2017 2016, por la que se formula una advertencia a España  Advertència a  
 para que adopte medidas dirigidas a una reducción del  Espanya perquè  
 déficit que se considera necesaria para poner remedio a  adopti mesures  
 la situación de déficit excesivo dirigides a una  
  reducció del dèficit que  
 Text de la norma es considera necessària 

 Decisión (UE) 2017/1002 de la Comisión, de 7 de junio  
 15/06/2017 de 2017, sobre la propuesta de Proposta d'iniciativa  
 iniciativa ciudadana denominada «Stop Extremism»  ciutadana anomenada 
 (Alto al extremismo) [notificada con el  «Stop Extremism»  
 número C(2017) 4105] (Alt a l'extremisme) 

 Text de la norma 

 Resolución del Consejo sobre el diálogo estructurado y  
 15/06/2017 el futuro desarrollo del diálogo con los jóvenes en el  polítiques de  
 contexto de las políticas de cooperación europea en el  cooperació europea  
 ámbito de la juventud después de 2018 en l'àmbit de la  
 joventut després de  
 2018 
 Text de la norma 

 Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2017,  
 15/06/2017 relativa al Marco Europeo de Cualificaciones para el  Marc Europeu de  
 aprendizaje permanente y por la que se deroga la  Qualificacions per a 
 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo  l’aprenentatge  
 de 23 de abril de 2008 relativa a la creación del Marco  permanent 
 Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje  
 permanente 

  
 Text de la norma 
  
 Conclusiones del Consejo sobre las perspectivas  
 15/06/2017 estratégicas para la cooperación europea en el ámbito  Perspectives  
 de la juventud después de 2018 estratègiques per a la 
  cooperació europea  
  en l'àmbit de la  
 Text de la norma joventut després de 2018 

 Conclusiones del Consejo sobre el planteamiento  
 15/06/2017 estratégico de la UE para las relaciones culturales  Relacions culturals  
 internacionales internacionals 
 

 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19904.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19938.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19939.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19940.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19942.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19943.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  

 Conclusiones del Consejo sobre el papel del trabajo con  
 15/06/2017 los jóvenes para apoyar el desarrollo en los jóvenes de  El paper del treball  
 habilidades para la vida que faciliten su transición con  amb els joves per  
 éxito a la edad adulta, la ciudadanía activa y la vida  donar suport al  
 laboral desenvolupament en  
 els joves d'habilitats  
 per a la vida que  
 Text de la norma facilitin la seva  
 transició amb èxit 

 Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del  
 16/06/2017 ejercicio 2016. Gestió  
 pressupostària i  
 financera de  
 Text de la norma l'exercici 2016 

 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y  
 16/06/2017 del Consejo, de 14 de junio de 2017, La marca de la Unió  
 sobre la marca de la Unión Europea Europea 

 Text de la norma 

 Informe Especial n.o  9/2017 — «Ayuda de la UE a la  
 22/06/2017 lucha contra la trata de personas en el sur y el sudeste  Ajuda de la UE a la  
 asiático» .. lluita contra el tràfic  
 de persones al sud i  
 Text de la norma el sud-est asiàtic 

 Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de  
 23/06/2017 Protección de Datos sobre la nueva base jurídica del  Dictamen del  
 Sistema de Información de Schengen Supervisor Europeu  
 de Protecció de  
  Dades sobre la nova  
 Text de la norma base jurídica del  
  Sistema d'Informació  
 de Schengen 
 Reglamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consejo, de  
 24/06/2017 20 de junio de 2017, por el que se Marc financer  
 modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013,  plurianual per al  
 por el que se establece el marco període 2014-2020 
 financiero plurianual para el período 2014-2020 

  
 Text de la norma 

  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19941.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19954.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19955.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19988.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19989.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19995.pdf


 

 

 

SIC
Sistema
d'Informació
del CERES

          
 

 

RReeccuullll  LLeeggiissllaattiiuu  0088--22001177  ddeell  0011//0066//22001177  aall  

3311//0066//22001177  

 

   

30 

 
 

Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 

  

 
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1147 de la  
 29/06/2017 Comisión, de 28 de junio de 2017, que Llista dels índexs de  
 modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1368,  referència crucials  
 por el que se establece una lista de los utilitzats en els  
 índices de referencia cruciales utilizados en los  mercats financers 
 mercados financieros, de conformidad con el 
 Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y  
 del Consejo 

  
 Text de la norma 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre  
 30/06/2017 las «Estrategias de diversificación del turismo náutico y  Estratègies de  
 marítimo» (Dictamen exploratorio) diversificació del  
 turisme nàutic i  
 marítim 
 Text de la norma  

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre  
 30/06/2017 la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y  Proposta de  
 del Consejo por el que se crea la Fundación Europea  Reglament del  
 para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo  Parlament Europeu i  
 (Eurofound) y se deroga el Reglamento (CEE) n.o  del Consell pel qual  
 1365/75 del Consejo» [COM(2016) 531 final —  es crea la Fundació  
 2016/0256 (COD)], sobre la «Propuesta de Reglamento  Europea per a les 
 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea  condicions de vida 
 un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación  i de treball 
 Profesional (Cedefop) y se deroga el Reglamento (CEE)  
 n.o 337/75 del Consejo» [COM(2016) 532 final —  
 2016/0257 (COD)]y sobre la «Propuesta de  
 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
 que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la  
 Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y se deroga el  
 Reglamento (CE) n.o 2062/94 del Consejo»  
  

 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20028.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20032.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/20033.pdf

