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CAPÍTOL I. L’ECONOMIA A CATALUNYA

Àmbit autonòmic

Economia social

Decret 83/2010, de 29 de juny, pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de regulació 
del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Decret Llei 1/2011, de 15 de febrer, de modificació de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de 
Catalunya.

Àmbit estatal

Economia social

Llei 3/2011, de 4 de març, per la qual es regula la societat cooperativa europea amb domicili a Espanya.

Llei 5/2011, de 29 de març, d’economia social.

Àmbit de la Unió Europea

Economia social

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre «L’agricultura a l’Euromed (inclosa la importància del 
treball de la dona en el sector agrari i el paper de les cooperatives)» (Dictamen d’iniciativa).

CAPÍTOL II. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

Àmbit autonòmic

Acord GOV/144/2010, de 8 de juny, pel qual s’aprova el Pla de política industrial.

Acord GOV/59/2010, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Pla de recerca i innovació 2010-2013. 

Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 

Resolució IUE/1242/2010, de 15 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de les línies d’ajut per 
a la consolidació de sistemes territorials d’innovació, dinamització de clústers i empreses que desenvolupin 
noves oportunitats de negoci.

Àmbit estatal

Ordre CIN/1043, de 15 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria de l’any 2010, per a la concessió de les 
ajudes corresponents al subprograma de recolzament a les plataformes tecnològiques, dins de la línia instru-
mental d’articulació i internacionalització del sistema, en el marc del Pla nacional d’investigació científica, 
desenvolupament i innovació tecnològica, 2008-2011. 

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5664/10174011.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5664/10174011.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/08/pdfs/BOE-A-2011-4288.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:347:0041:0047:ES:PDF
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5721/10153043.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5607/10085023.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5687/10211043.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5675/10187020.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/28/pdfs/BOE-A-2010-6735.pdf
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Resolució de 22 d’abril de 2010, de la Secretaria d’Estat d’Investigació, per la qual s’aprova la convocatòria 
de l’any 2010 per a la concessió de les ajudes de diversos subprogrames del Programa nacional d’inter-
nacionalització de la R+D+i, dins del Pla nacional d’investigació científica, desenvolupament i innovació 
tecnològica.

Resolució de 30 d’abril de 2010, del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, per la qual 
s’aprova la convocatòria per a l’any 2010 de subvencions del subprograma de recolzament a la participació 
d’empreses en programes internacionals d’R+D+i (Interempreses internacional), en el marc del Pla nacional 
d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica 2008-2011. 

Resolució de 30 d’abril de 2010, del Centre per al Desenvolupament Tecnològic industrial, per la qual 
s’aprova la convocatòria per a l’any 2010 del procediment de concessió de subvencions del subprograma de 
recolzament a la indústria de la ciència, en el marc del Pla nacional d’investigació científica, desenvolupa-
ment i innovació tecnològica 2008-2011. 

Àmbit de la Unió Europea

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la «Comunicació de la Comissió al Parlament Euro-
peu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions: Revisar la política comuni-
tària d’innovació en un món canviant».

Comunicació de la Comissió “Europa 2020. Una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i 
integrador”.

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al 
Comitè de les Regions “Iniciativa emblemàtica d’Europa 2020 Unió per a la Innovació”.

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al 
Comitè de les Regions “Simplificar l’execució dels programes marc d’investigació”.

Conclusions del Consell Europeu del 25 i 26 de març de 2010.

Conclusions del Consell Europeu dels dies 1 i 2 de març sobre mercat interior, indústria i recerca.

Dictamen del Comitè de les Regions sobre “Desenvolupament d’una estratègia comú a la UE per a les tec-
nologies facilitadores essencials”. 

Dictamen sobre els temes “Transformar el dividend digital en beneficis socials i creixement econòmic” i 
“Una associació públicoprivada per a l’Internet del futur”.

CAPÍTOL III. MERCAT DE TREBALL

Àmbit autonòmic

Polítiques d’ocupació

Acord de Govern GOV/23/2010 de 16.2.2010 , de creació de la Comissió del Sistema de Formació i Quali-
ficació Professional.

Acord GOV/144/2009, de 15 de setembre, pel qual s’aprova l’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya.

Decret 182/2010, de 23 de novembre, d’ordenació de la formació professional per a l’ocupació a Catalunya.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/28/pdfs/BOE-A-2010-6735.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/11/pdfs/BOE-A-2010-7615.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/11/pdfs/BOE-A-2010-7614.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:354:0080:0084:ES:PDF
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf
http://www.leru.org/files/general/innovation-union-communication_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0187:FIN:ES:PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/113613.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/113105.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:232:0049:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:232:0044:0048:ES:PDF
http://www.gencat.cat/diari/5574/10041064.htm
http://www.gencat.cat/diari/5470/09260049.htm
http://www.gencat.cat/diari/5764/10326063.htm
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Decret 25/2010, de 2 de març, d’organització i estructura de la Inspecció de Treball de la Generalitat de 
Catalunya.

Decret 43/2010, de 23 de març, pel qual s’aproven mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats i reduir 
els riscos al medi natural amb motiu del temporal de neu de març de 2010.

Llei 11/2010, del 19 de maig, de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball. 

Odre TRE/500/2010, de 25 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases que han de regir la concessió 
d’ajuts per a la realització del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya 
(Programa Suma’t). 

Ordre TRE/113/2010, de 22 de febrer, que modifica l’Ordre TRE/509/2009, de 2 de novembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat d’oportuni-
tats en el treball: programes laborals per a la diversitat.

Ordre TRE/19/2010, de 21 de gener, d’ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds previstes a 
l’Ordre TRE/563/2009, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre convoca-
tòria anticipada per a la concessió de subvencions a entitats locals per realitzar accions formatives adreçades 
prioritàriament a treballadors/ores en situació de desocupació, per a l’any 2010.

Ordre TRE/29/2010, de 22 de gener, per la qual es modifica l’Ordre TRE/563/2009, de 22 de desembre, per 
la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre convocatòria anticipada per a la concessió de subvenci-
ons a entitats locals per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores en situació 
de desocupació, per a l’any 2010.

Ordre TRE/293/2010, de 6 de maig, per la qual s’estableixen les bases que han de regir la concessió de 
subvencions per a projectes innovadors cofinançades pel Fons Social Europeu i s’obre la convocatòria per a 
l’any 2010.

Ordre TRE/369/2010, de 28 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la 
concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de projectes de cases d’ofici dins del programa 
Noves Cases per a Nous Oficis (projecte Impuls - Treball).

Ordre TRE/47/2010, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de 
la línia de préstecs en condicions preferents “Crèdit formació per al treball” per finançar cursos de millora 
professional per a persones aturades.

Ordre TRE/563/2009, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre convoca-
tòria anticipada per a la concessió de subvencions a entitats locals per realitzar accions formatives adreçades 
prioritàriament a treballadors/ores en situació de desocupació, per a l’any 2010.

Ordre TRE/63/2010, de 10 de febrer, de modificació de l’Ordre TRE/98/2009, de 3 de març, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d’accions rela-
tives a les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de 
les persones amb discapacitat en els centres especials de treball, i s’obre la convocatòria per a l’any 2010.

Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a 
la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris d’ocupació locals.

Resolució TRE/1022/2010, de 18 de març, d’ampliació de l’import màxim destinat a la convocatòria per a 
l’any 2009 dels ajuts per al Programa de suport a la formació de les treballadores i dels treballadors afectats 
per expedients de suspensió de contractes del sector tèxtil i de la confecció.

Resolució TRE/1145/2010, d’1 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria de 2010 per a la concessió de 
subvencions públiques per al finançament de plans de formació d’oferta de caràcter intersectorial, específics 

http://www.gencat.cat/diari/5579/10057046.htm
http://www.gencat.cat/diari/5595/10083189.htm
http://www.gencat.cat/diari/5638/10138063.htm
http://www.gencat.cat/diari/5746/10299001.htm
http://www.gencat.cat/diari/5580/10046053.htm
http://www.gencat.cat/diari/5552/10021012.htm
http://www.gencat.cat/diari/5556/10022117.htm
http://www.gencat.cat/diari/5634/10126099.htm
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5664/10179150.pdf
http://www.gencat.cat/diari/5564/10033047.htm
http://www.gencat.cat/diari/5536/09355144.htm
http://www.gencat.cat/diari/5571/10039022.htm
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5574/10050119.pdf
https://www.gencat.cat/diari/5604/10070015.htm
http://www.gencat.cat/diari/5610/10102068.htm
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per a l’economia social, i de caràcter sectorial destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que 
promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Resolució TRE/1487/2010, de 6 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2010 per a la pre-
sentació de sol·licituds de subvencions per a la pròrroga dels agents d’ocupació i desenvolupament local.

Resolució TRE/1573/2010, de 7 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds de 
concessió de subvencions per a la realització de plans d’ocupació amb entitats sense ànim de lucre i univer-
sitats públiques, dins del marc del Projecte Impuls-Treball, per a l’any 2010.

Resolució TRE/2495/2010, de 19 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2010 per a la 
concessió de subvencions en el marc del Projecte Treball als barris.

Resolució TRE/2567/2010, de 26 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2010 per a la 
concessió de subvencions per a la realització de projectes ocupacionals i de desenvolupament local com-
plementaris al Pla d’iniciatives de dinamització comarcal en el marc del Projecte Treball a les 7 comarques.

Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per presentar sol-
licituds de concessió de subvencions per a la realització d’accions per a l’ocupació amb entitats locals, dins 
del marc del Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011. 

Resolució TRE/319/2010, de 29 de gener, de convocatòria per a la concessió de subvencions per als pro-
jectes de col·laboració en les campanyes agràries de temporada per a l’any 2010.

Resolució TRE/3305/2009, de 16 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 
2010 per a la concessió d’ajuts per al Programa de suport a la formació de les persones treballadores 
afectades per les mesures de suspensió de contractes que preveu el Pla de suport al sector de fabricació i 
components del calçat, pells adobades i marroquineria. 

Resolució TRE/357/2010, de 12 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions del programa 
Forma i Contracta per a la realització d’accions de formació amb compromís de contractació per a l’any 
2010.

Resolució TRE/3705/2009, de 23 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada de les subven-
cions per a la realització d’accions de formació d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals 
prioritàries per a l’any 2010.

Relacions laborals

Ordre TRE/531/2010, de 4 de novembre, de modificació de l’Ordre TRE 87/2009, de 27 de febrer, per la 
qual s’aprova l’aplicació Conciliacions per a l’automatització de la tramitació dels expedients de conciliació 
administrativa prèvia a la via judicial laboral.

Prevenció de riscos, sinistralitat i malalties professionals

Acord GOV/76/2010, de 27 d’abril, de constitució del Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
de Catalunya. 

Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció.

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Decret 86/2010, de 29 de juny, d’organització territorial de la Inspecció de Treball de Catalunya. 

Llei 11/2010, de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball.

http://www.gencat.cat/diari/5610/10102068.htm
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5628/10125167.pdf
http://www.gencat.cat/diari/5633/10131133.htm
http://www.gencat.cat/diari/5678/10201159.htm
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5683/10207115.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5688/10210161.pdf
http://www.gencat.cat/diari/5516/09307012.htm
http://www.gencat.cat/diari/5570/10042159.htm
http://www.gencat.cat/diari/5537/09355145.htm
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5760/10302044.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5624/10123148.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5764/10314160.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5665/10162130.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5664/10174186.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5638/10138063.pdf
http://www.gencat.cat/diari/5567/10027135.htm
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Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis.

Ordre TRE/328/2010, de 31 de maig, per la qual es determinen les activitats preventives que han de de-
senvolupar les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social a Catalunya 
durant l’any 2010. 

Reial decret 206/2010, de 26 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en 
matèria de funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Decret 20/2010, d’1 de 
març, pel qual s’assignen al Departament de Treball les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de 
Catalunya en matèria de funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

Resolució TRE/1465/2010, de 4 d’abril, per la qual es fa públic el Conveni de col·laboració entre el Minis-
teri de Treball i Immigració i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en matèria d’organit-
zació i funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya.

Àmbit estatal

Polítiques d’ocupació

Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.

Ordre TIN/687/2010, de 12 de març, per la qual es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic 
de 2010, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de 
l’àmbit laboral finançades a càrrec dels Pressupostos generals de l’Estat.

Ordre TIN/835/2010, de 26 de març, per la qual es distribueix territorialment per a la seva gestió per les 
comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions per finançar el cost imputable a l’exer-
cici econòmic de 2010 de la pròrroga de la mesura consistent en la contractació de 1.500 orientadors per 
al reforç de la xarxa d’oficines d’ocupació inclosa al Pla extraordinari d’orientació, formació professional i 
inserció laboral. 

Reial decret 133/2010, de 12 de febrer, pel qual es prorroga durant sis mesos el programa temporal de 
protecció per atur i inserció regulat a la Llei 14/2009, d’11 de novembre.

Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació.

Reial decret 206/2010, de 26 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en 
matèria de funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Reial decret 49/2010 pel qual es crea el Registre administratiu d’empreses d’inserció del Ministeri de Tre-
ball i Immigració.

Reial decret 801/2011, de 10 de juny, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de regulació d’ocu-
pació i d’actuació administrativa en matèria de trasllats col·lectius.

Reial decret llei 10/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.

Reial decret llei 12/2010, de 20 d’agost, pel qual es prorroga el programa temporal de protecció per deso-
cupació i inserció, regulat en la Llei 14/2009, d’11 de novembre.

Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per 
fomentar la inversió i la creació d’ocupació.

Reial decret llei 5/2010, de 31 de març, pel qual s’amplia la vigència de determinades mesures econòmi-
ques de caràcter temporal. 

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5584/10048037.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5649/10140131.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5577/10056075.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5626/10112056.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/09/18/pdfs/BOE-A-2010-14301-C.pdf
http://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fichero=09017edb8004b074
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5371.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/16/pdfs/BOE-A-2010-2527.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20151-C.pdf
http://www.gencat.cat/diari/5577/10056075.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/03/pdfs/BOE-A-2010-1660.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/14/pdfs/BOE-A-2011-10286.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/17/pdfs/BOE-A-2010-9542.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/08/23/pdfs/BOE-A-2010-13336-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18651-C.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5294.pdf
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Reial decret llei 6/2010, de 9 d’abril, de mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica i l’ocupació.

Resolució de 3 de febrer de 2010, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual es determinen els 
col·lectius i àrees prioritàries, així com els imports cofinançats pel Fons Social Europeu, a les accions de 
formació de demanda corresponents a l’exercici 2010.

Relacions laborals

Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.

Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

Reial decret llei 10/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.

Resolució d’11 de febrer de 2010, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’Acord 
per a l’ocupació i la negociació col·lectiva 2010, 2011 i 2012. 

Prevenció de riscos, sinistralitat i malalties professionals

Ordre TIN/866/2010, de 5 d’abril, per la qual es regulen els criteris que, en la seva funció de col·laboració 
amb la Seguretat Social, han de seguir les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Segu-
retat Social i centres mancomunats, en la gestió dels serveis de tresoreria contractats amb entitats financeres. 

Ordre TIN/1448/2010, de 2 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial decret 404/2010, de 31 de març, 
pel qual es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals 
a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral. 

Reial decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, 
pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció; el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel 
qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció i el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en obres de construcció.

Reial decret 38/2010, pel qual es modifica el Reglament sobre col·laboració de les mútues d’accidents de 
treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

Reial decret 404/2010, de 31 de març, pel qual es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les co-
titzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució 
i prevenció de la sinistralitat laboral.

Reial decret 67/2010, el qual trasllada a l’àmbit de l’Administració general de l’Estat les modificacions que 
s’han produït en la normativa general de prevenció de riscos laborals. 

Resolució de 9 de juny de 2010, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, per la qual s’estableixen els 
criteris i prioritats a aplicar per les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat 
Social en la planificació de les seves activitats preventives per a l’any 2010, en desenvolupament d’allò 
disposat a l’Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, per la qual es regulen les activitats preventives en 
l’àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals. 

Àmbit de la Unió Europea

Polítiques d’ocupació

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Co-
mitè de les Regions de 15.9.2010. Joventut en moviment. Una iniciativa destinada a impulsar el potencial 
dels joves per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador a la Unió Europea.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/13/pdfs/BOE-A-2010-5879.pdf
http://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fichero=09017edb80045009
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/18/pdfs/BOE-A-2010-14301.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/17/pdfs/BOE-A-2010-9542.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/22/pdfs/BOE-A-2010-2844.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/09/pdfs/BOE-A-2010-5664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/04/pdfs/BOE-A-2010-8910.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4765.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/16/pdfs/BOE-A-2010-654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5296.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/10/pdfs/BOE-A-2010-2161.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/19/pdfs/BOE-A-2010-9715.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0477:FIN:ES:PDF
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Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social europeu i al 
Comitè de les regions: Agenda de noves qualificacions i ocupacions: una contribució europea cap a la plena 
ocupació.

Comunicació de la Comissió de 3 de març de 2010 Europa 2020. Una estratègia per a un creixement intel-
ligent, sostenible i integrador.

Conclusions del Consell de la Unió Europea de 17 de juny de 2010.

Decisió del Consell, de 21 d’octubre, relativa a les orientacions per a les polítiques d’ocupació dels estats 
membres.

Prevenció de riscos, sinistralitat i malalties professionals

Directiva 2010/32/UE del Consell, la qual aplica l’Acord marc per a la prevenció de riscos en el sector hos-
pitalari i, en concret, en relació amb els instruments tallants i punxants.

CAPÍTOL IV. SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA

Àmbit autonòmic

Decret 18/2010, de 23 de febrer, d’aplicació a Catalunya de l’Estatut del treball autònom.

Ordre TRE/123/2009, de 9 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir la 
concessió de subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma.

Ordre TRE/263/2010, de 27 d’abril, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions en 
espècie, en la modalitat de formació i acompanyament empresarial per a la millora de les habilitats empre-
sarials de les persones emprenedores a Catalunya, Programa Creixement Emprenedor (Projecta’t), dins del 
marc del Projecte Impuls, i s’obre la convocatòria per a l’any 2010.

Ordre TRE/428/2010, de 17 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió 
d’ajuts consistents en préstecs en condicions preferents per finançar projectes d’empreses i de persones 
emprenedores i treballadores autònomes (Línia Emprenedors), i s’estableix la convocatòria per a l’any 2010.

Ordre TRE/77/2010, de 19 de febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
l’ajut temporal extraordinari Renda formació autònoms, dins del marc del projecte IMPULS, consistent en 
subvencions per afavorir la integració professional i laboral de les treballadores i els treballadors autònoms 
que hagin cessat en la seva activitat empresarial a Catalunya, i s’obre convocatòria per a l’any 2010. 

Resolució TRE/272/2010, de 5 de febrer, per la qual es determina l’import màxim per a l’any 2010 dels 
ajuts destinats a la promoció de l’ocupació autònoma.

Resolució TRE/2792/2010, de 13 d’agost, per la qual es modifiquen els imports màxims destinats a la 
concessió de subvencions que preveu l’Ordre TRE/77/2010, de 19 de febrer. 

Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 
2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat 
interior.

Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0682:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/115349.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0046:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:ES:PDF
https://www.gencat.cat/diari/5574/10014078.htm
http://www.gencat.cat/diari/5347/09064019.htm
http://www.gencat.cat/diari/5623/10117013.htm
https://www.gencat.cat/diari/5711/10217100.htm
http://www.gencat.cat/diari/5575/10050011.htm
http://www.gencat.cat/diari/5566/10025084.htm
http://www.gencat.cat/diari/5706/10216146.htm
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5729/10274061.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5537/09356090.pdf
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Àmbit estatal

Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004 per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
a les operacions comercials.

Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’acti-
vitat dels treballadors autònoms.

Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generales de l’Estat per l’any 2011.

Ordre TIN/2445/2010 per la qual es modifica l’Ordre de 24 de setembre de 1970, per la qual es dicten 
normes per a l’aplicació i el desenvolupament del Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors 
per compte propi o autònoms. 

Reial Decret 1613/2010, de 7 de desembre, pel qual es crea i regula el Consell de la Representativitat de 
les Associacions Professionals de Treballadors Autònoms en l’àmbit estatal i s’estableix la composició i règim 
de funcionament i organització del Consell del Treball Autònom.

Àmbit de la Unió Europea

Decisió 283/2010/UE de 25 de març de 2010, per la qual s’estableix un instrument europeu de microfinan-
çament per a l’ocupació i la inclusió social. Progress. 

Decisió del Consell, de 21 d’octubre de 2010 relativa a les orientacions per a les polítiques d’ocupació dels 
estats membres.

Directiva 2010/41/UE del Parlament Europeu i del Consell sobre l’aplicació del principi d’igualtat de tracte 
entre homes i dones que exerceixen una activitat autònoma i per la qual es deroga la Directiva 86/613/CEE 
del Consell.

CAPÍTOL V. CONDICIONS DE VIDA

Àmbit autonòmic

Salut

Acord GOV/235/2010, de 23 de novembre, pel qual s’aprova el Pla director de malalties de l’aparell respi-
ratori. 

Acord GOV/236/2010, de 23 de novembre, pel qual s’aprova el Pla d’innovació d’atenció primària i salut 
comunitària. 

Acord GOV/237/2010, de 23 de novembre, pel qual s’aprova el Pla director de les malalties reumàtiques i 
de l’aparell locomotor. 

Decret 170/2010, de regulació del sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis 
assistencials en l’àmbit del Servei Català de la Salut.

Decret 179/2010, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l’autorització sanitària de les 
ortopèdies i dels establiments d’audiopròtesis i se’n regula el procediment d’autorització.

Llei 16/2010, de 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, sobre els drets d’informació concernents a 
la salut i l’autonomia del pacient.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/06/pdfs/BOE-A-2010-10708.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12616-C.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/23/pdfs/BOE-A-2010-19703.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/22/pdfs/BOE-A-2010-14535.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/28/pdfs/BOE-A-2010-19958.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:087:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0046:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:ES:PDF
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5766/10326150.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5766/10326149.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5766/10326154.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5764/10316022.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5764/10323057.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5647/10153089.pdf
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Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català 
de la Salut. 

Educació

Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de primer cicle de l’educació infantil.

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les 
universitats del sistema universitari de Catalunya.

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu 
professional docent.

Decret 177/2010, de 23 de novembre, d’aprovació dels estatuts de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de 
l’Educació.

Decret 28/2010, de 2 de març, del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular 
integrat de formació professional.

Decret 84/2010, de 29 de juny, del mapa escolar.

Habitatge

Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i 
es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya. 

Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012. 

Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic.

Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

Protecció social, serveis socials i atenció a la dependència

Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011.

Decret 24/2010, de 23 de febrer, de la Comissió Rectora del Pla d’acció per a la inclusió i la cohesió social 
a Catalunya.

Decret llei 1/2010, de 12 de gener, de modificació de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima 
d’inserció.

Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Àmbit estatal

Salut

Llei Orgànica 2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.

Reial decret 4/2010, de 26 de maig, de racionalització de la despesa farmacèutica amb càrrec al Sistema 
nacional de salut.

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5672/10189023.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5686/10209100.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5686/10209099.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5716/10209023.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5753/10300020.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5764/10321042.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5580/10055010.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5664/10174057.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5563/10027031.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5565/10032154.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5755/10309126.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5764/10322147.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5686/10209124.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5738/10279136.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5579/10048031.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5547/10012175.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5641/10146047.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/04/pdfs/BOE-A-2010-3514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/27/pdfs/BOE-A-2010-5030.pdf
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Reial decret 831/2010, de 25 de juny, de garantia de la qualitat assistencial de la prestació a la interrupció 
voluntària de l’embaràs. 

Reial decret llei 8/2010 pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

Educació

Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que impar-
teixen els ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària.

Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari.

Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que impar-
teixen ensenyaments artístics regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Reial decret 557/2010, de 7 de maig, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les 
quanties de les beques i ajuts a l’estudi del Ministeri d’Educació per al curs 2010-2011.

Reial decret 630/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics 
superiors de Grau en Art Dramàtic establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Reial decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics 
superiors de Grau en Música establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Reial decret 632/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics 
superiors de Grau en Dansa establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics 
superiors de Grau en Disseny establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Reial decret 634/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics 
superiors de Grau en Arts Plàstiques en les especialitats de ceràmica i vidre establerts a la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Reial decret 635/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics 
superiors de Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació.

Reial decret 860/2010, de 2 de juliol, que regula les condicions de formació inicial del professorat dels 
centres privats per exercir la docència dels ensenyaments d’ESO o de batxillerat.

Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, 
pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Habitatge

Decret 41/2010, de 23 de març, pel qual es crea el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Ha-
bitatge. 

Reial decret 1260/2010, de 8 d’octubre,  pel qual es modifica el Reial decret 1472/2007 pel qual es regula 
la renda bàsica d’emancipació dels joves.

Reial decret 1713/2010, de 17 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 2066/2008, de 12 de 
desembre, pel qual es regula el Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/26/pdfs/BOE-A-2010-10154.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/24/pdfs/BOE-A-2010-8228.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12621.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/12/pdfs/BOE-A-2010-4132.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20147.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/09/pdfs/BOE-A-2010-5662.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/08/pdfs/BOE-A-2010-7329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-2010-8954.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-2010-8955.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-2010-8956.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-2010-8957.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-2010-8958.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-2010-8959.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11426.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5595/10076132.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/29/pdfs/BOE-A-2010-16492.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/18/pdfs/BOE-A-2010-19461.pdf
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Protecció social, serveis socials i atenció a la dependència

Ordre TIN/1448/2010, de 2 de juny, per la que es desenvolupa el Reial decret 404/2010, de 31 de març, 
pel qual es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals 
a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral. 

Ordre TIN/25/2010, de 12 de gener, per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat 
Social, atur, fons de garantia salarial i formació professional, contingudes a la Llei 26/2009, de 23 de de-
sembre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010.

Reial decret 103/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifica el Reglament general sobre procediments per 
a la imposició de sancions per infraccions de l’ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes a la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 928/1998, de 14 de maig.

Reial decret 2007/2009, de 23 de desembre, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat 
Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2010.

Reial decret 2030/2010, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2010.

Reial decret 373/2010, de 26 de març, pel qual es determina el nivell mínim de protecció garantit a les 
persones beneficiàries del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència per a l’exercici 2010.

Reial decret 374/2010, de 26 de març, sobre les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència per a l’exercici 2010.

Reial decret 404/2010, de 31 de març, pel qual es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les co-
titzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució 
i prevenció de la sinistralitat laboral.

Resolució de 15 de juliol de 2010, de l’Institut de persones grans i serveis socials, pel qual es publica 
l’Acord del Consell de Ministres de 9 de juliol de 2010, pel qual s’aprova el marc de cooperació interad-
ministrativa i els criteris de repartiment de crèdits de l’Administració general de l’Estat per al finançament 
durant 2010-2013 del nivell acordat, previst a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’au-
tonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Àmbit de la Unió Europea

Salut

Recomanació de la Comissió Europea, de 28 d’abril de 2010, relativa a la iniciativa de programació conjunta 
de la investigació «Una dieta sana per a una vida sana». 

Conclusions del Consell de 8 de juny de 2010 sobre mesures per reduir la ingesta de sal de la població amb 
la finalitat de millorar la salut.

Consell de Ministres d’ocupació, política social, salut i consum de 7 i 8 de juny de 2010.

Dictamen del Comitè de les Regions sobre el tema “Solidaritat en matèria de salut: reducció de les desigual-
tats en salut a la UE”.

Dictamen sobre la “Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i 
Social Europeu i al Comitè de les Regions – Acció contra el càncer: una associació europea”.

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la “Comunicació de la Comissió al Parlament Euro-
peu i al Consell sobre una iniciativa europea sobre la malaltia de l’Alzheimer i altres demències”.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/04/pdfs/BOE-A-2010-8910.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/18/pdfs/BOE-A-2010-729.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/23/pdfs/BOE-A-2010-2883.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21052.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21170.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/27/pdfs/BOE-A-2010-5039.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/27/pdfs/BOE-A-2010-5040.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5296.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/21/pdfs/BOE-A-2010-11655.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:110:0036:0037:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:305:0003:0005:ES:PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/115003.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:232:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:255:0072:0075:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:255:0076:0080:ES:PDF
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Educació

Conclusions del Consell d’11 de maig de 2010 sobre la dimensió social de l’educació i la formació. 

Conclusions del Consell d’11 de maig de 2010 sobre la internacionalització de l’educació superior.

Conclusions del Consell d’11 de maig de 2010 sobre les competències que serveixen de base a l’aprenen-
tatge permanent i la iniciativa “Noves capacitats per a noves ocupacions”.

Conclusions del Consell i dels representants dels governs dels estats membres, sobre les prioritats d’una 
cooperació europea reforçada en matèria d’educació i formació professionals per al període 2011-2020.

Conclusions del Consell, de 19 de novembre de 2010, sobre l’educació per al desenvolupament sostenible.

Habitatge

Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a l’eficiència 
energètica dels edificis. 

Protecció social, serveis socials i atenció a la dependència

Comunicació de la Comissió Europea al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu 
i al Comitè de les Regions, de 16.12.2010, COM (2010)758 final, sobre la Plataforma europea de lluita 
contra la pobresa i l’exclusió social.

Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Co-
mitè de les Regions, de 5.02.2010, COM (2010) 25 final en relació amb l’Informe conjunt sobre protecció 
i inclusió social 2010.

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al 
Comitè de les Regions, de 15.11.2010, sobre l’Estratègia europea sobre discapacitat 2010-2020: un com-
promís renovat per a una Europa sense barreres, COM (2010) 636 final. 

Comunicació de la Comissió Europea, Europa 2020. Una estratègia per a un creixement intel·ligent, soste-
nible i integrador, de 5.03.2010, COM (2010) 2020 final.

Declaració del Consell sobre l’Any europeu de lluita contra la pobresa i l’exclusió social: treballar junts per 
lluitar contra la pobresa l’any 2010 i després. 

Dictamen exploratori del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema “Inclusió social”.

Dictamen exploratori del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema “Persones amb discapacitat: ocu-
pació i accessibilitat per etapes per a les persones amb discapacitat a la UE. Estratègia de Lisboa posterior 
a 2010”, de 17.03.2010.

Directiva 2010/18/UE del Consell, de 8 de març de 2010, per la que s’aplica l’Acord marc revisat sobre el 
permís parental, celebrat per BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP i la CES, i es deroga la Directiva 
96/34/CE.

Resolució del Consell i dels representants dels governs dels estats membres, reunits en el si del Consell, 
relativa a la inclusió activa dels i de les joves: lluita contra l’atur i la pobresa.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:135:0002:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:135:0012:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:135:0008:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:324:0005:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:327:0011:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:ES:PDF
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6393&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4665&langId=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:333:0008:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:128:0010:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:354:0008:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:137:0001:0006:ES:PDF
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REFERÈNCIES NORMATIVES

CAPÍTOL VI. SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Àmbit autonòmic

Acord GOV/108/2010, d’1 de juny, pel qual s’aprova la determinació de les zones de desenvolupament 
prioritari (ZDP) de parcs eòlics.

Acord GOV/165/2010, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el Programa d’actuacions per a la gestió dels 
fangs residuals generats en els processos de depuració d’aigües residuals urbanes de Catalunya.

Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de 
residus.

Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 
(PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus municipals.

Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya 
(PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Llei 15/2010, del 28 de maig, de declaració del Parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de 
dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral.

Àmbit estatal

Llei 13/2010, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Llei 1/2005, per la qual es regula el règim del comerç 
de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, per perfeccionar i ampliar el règim general de comerç de 
drets d’emissió i incloure-hi l’aviació.

Llei 40/2010, de 29 de desembre, d’emmagatzemament geològic de carboni.

Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí.

Reial decret 1003/201, de 5 d’agost, pel qual es regula la liquidació de la prima equivalent a les instal-
lacions de producció d’energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica en règim especial.

Reial decret 1221/2010, d’1 d’octubre, pel que es modifica el Reial decret 134/2010, de 12 de febrer, pel 
qual s’estableix el procediment de resolució de restriccions per garantia de subministrament i el Reial decret 
2019/1997, de 26 de desembre, pel qual s’organitza i regula el mercat de producció d’energia elèctrica.

Reial decret 134/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableix el procediment de resolució de restriccions per 
garantia de subministrament.

Reial decret 1565/2010, de 19 de novembre, pel qual es regulen i modifiquen determinats aspectes relatius 
a l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial.

Reial decret 1614/2010, de 7 de desembre, pel qual es regulen i modifiquen determinats aspectes relatius 
a l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de tecnologies solar termoelèctrica i eòlica. 

http://www.gencat.cat/diari/5644/10148162.htm
http://www.gencat.cat/diari/5726/10260053.htm
http://www.gencat.cat/diari/5570/10041063.htm
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Planificacio/Decret_87_2010.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_88_2010.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Planificacio/Programa%20de%20gestio%20de%20residus%20de%20la%20Construccio%20a%20Catalunya%20-%20PROGROC/Decret_89_2010.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/07/06/pdfs/BOE-A-2010-10706-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20049-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050-C.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12622.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/02/pdfs/BOE-A-2010-15121.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/02/27/pdfs/BOE-A-2010-3158-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/11/23/pdfs/BOE-A-2010-17976-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/12/08/pdfs/BOE-A-2010-18915-C.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5642/10146184.pdf
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Reial decret 341/2010, de 19 de març, pel qual es desenvolupen determinades obligacions d’informació per 
activitats que s’incorporen al règim de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Reial decret 437/2010, de 9 d’abril, pel qual es desenvolupa la regulació del procés de titulització del dè-
ficit del sistema elèctric.

Reial decret llei 14/2010, de 23 de desembre, pel qual s’estableixen mesures urgents per a la correcció del 
dèficit tarifari del sector elèctric.

Àmbit de la Unió Europea

Decisió 2010/335/UE de la Comissió, de 10 de juny de 2010, sobre directrius per calcular les reserves de 
carboni en sòl als efectes de l’annex V de la Directiva 2009/28/CE.

Decisió 2010/345/UE de la Comissió, de 8 de juny de 2010, per la qual es modifica la Decisió 2007/589/
CE a fi d’incloure directrius per al seguiment i la notificació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle deriva-
des de la captura, el transport i l’emmagatzemament geològic de diòxid de carboni.

Decisió 2010/384/UE de la Comissió, de 9 de juliol de 2010, relativa a la quantitat de drets d’emissió que 
han d’expedir-se per al conjunt de la Comunitat el 2013 de conformitat amb el règim de comerç de drets 
d’emissió de la UE.

Decisió 2010/634/UE de la Comissió de 22 d’octubre de 2010, per la qual s’adapta la quantitat de drets 
d’emissió que han d’expedir-se per al conjunt de la Unió el 2013 d’acord amb el règim de la Unió i es deroga 
la Decisió 2010/384/UE.

Decisió 2010/778/UE de la Comissió, de 15 de desembre de 2010, que modifica la Decisió 2006/944/CE 
per la qual es determinen els respectius nivells d’emissió assignats a la Comunitat i a cadascun dels seus 
estats membres d’acord amb el Protocol de Kyoto.

Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a l’eficiència 
energètica dels edificis.

Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell de 24 de novembre sobre les emissions industri-
als (Prevenció i Control Integrats de la Contaminació IPPC).

Reglament 1031/2010 de la Comissió de 12 de novembre de 2010 sobre el calendari, la gestió i altres as-
pectes de les subhastes dels drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle d’acord amb la Directiva 2003/87/
CE del Parlament Europeu i del Consell.

Reglament 920/2010 de la Comissió relatiu a un sistema normalitzat i garantit de registres d’acord amb la 
Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell i la Decisió 280/2004/CE del Parlament Europeu 
i del Consell.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4767.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/21/pdfs/BOE-A-2010-6291.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19757-C.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:151:0019:0041:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:155:0034:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:175:0036:0037:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0034:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:332:0041:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:01:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:302:0001:01:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:270:0001:0052:ES:PDF

