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Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant 
el mes de juny de 2015el mes de juny de 2015el mes de juny de 2015el mes de juny de 2015    

    

Convenis col·lectiusConvenis col·lectiusConvenis col·lectiusConvenis col·lectius    

Publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)Publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)Publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)Publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)    

Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Acta de modificación del Convenio colectivo del 
comercio minorista de droguerías, herboristerías y perfumerías. (BOE núm. 138, (BOE núm. 138, (BOE núm. 138, (BOE núm. 138, 
de 10 de juny de 2015)de 10 de juny de 2015)de 10 de juny de 2015)de 10 de juny de 2015)    

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se corrigen errores en la de 2 de marzo de 2015, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para el año 2015 del Convenio colectivo del sector 
recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias. (BOE núm. (BOE núm. (BOE núm. (BOE núm. 
145, de 18 de juny de 2015)145, de 18 de juny de 2015)145, de 18 de juny de 2015)145, de 18 de juny de 2015)    

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Acta de los acuerdos referentes a las tablas salariales 
y la nueva redacción del artículo 26 del XI Convenio colectivo de ámbito estatal 
de centros de asistencia y educación infantil. (BOE núm. 146, de 19 de juny de (BOE núm. 146, de 19 de juny de (BOE núm. 146, de 19 de juny de (BOE núm. 146, de 19 de juny de 
2015)2015)2015)2015)    

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Acta sobre aclaración del V Convenio colectivo 
general del sector de la construcción. (BOE núm. 14 (BOE núm. 14 (BOE núm. 14 (BOE núm. 146, de 19 de juny de 2015)6, de 19 de juny de 2015)6, de 19 de juny de 2015)6, de 19 de juny de 2015) 

    

Publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)Publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)Publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)Publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)    

RESOLUCIÓ EMO/1122/2015, de 14 de maig, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació de l’Acord de constitució del Comitè paritari de vigilància i 
interpretació del III Conveni col·lectiu d’empreses d’inspecció tècnica de vehicles 
de la Comunitat Autònoma de Catalunya (codi de conveni núm. 
79002605012007). (DOGC núm. 6884, de 3 de juny de 2015)(DOGC núm. 6884, de 3 de juny de 2015)(DOGC núm. 6884, de 3 de juny de 2015)(DOGC núm. 6884, de 3 de juny de 2015) 

RESOLUCIÓ EMO/1390/2015, de 12 de juny, per la qual es disposa la inscripció i 
la publicació del XII Conveni col·lectiu de treball per al sector d'empreses 
organitzadores del joc del bingo de Catalunya 2014-2015 (codi de conveni 
núm. 79000205011992). (DOGC núm. 6901, de 29 de juny de 2015)(DOGC núm. 6901, de 29 de juny de 2015)(DOGC núm. 6901, de 29 de juny de 2015)(DOGC núm. 6901, de 29 de juny de 2015)    

RESOLUCIÓ EMO/1391/2015, de 10 de juny, per la qual es disposa la inscripció i 
la publicació de l'Acord de la Comissió paritària del I Conveni col·lectiu del Cicle 
Integral de l'Aigua de Catalunya 2014-2015 (codi de conveni núm. 
79100125012014). (DOGC núm. 6901, de 29 de juny de 2015)(DOGC núm. 6901, de 29 de juny de 2015)(DOGC núm. 6901, de 29 de juny de 2015)(DOGC núm. 6901, de 29 de juny de 2015)    
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Publicats al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT)Publicats al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT)Publicats al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT)Publicats al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT)    

CORRECCIÓ D’ERRADES de la Resolució de 26 de març de 2015, per la qual es 
va acordar la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora de 
les taules salarials per a l’any 2015 del Conveni col·lectiu de sector de les 
indústries siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona (codi de conveni 
núm. 43000405011993), publicada al BOP núm. 77 del 2 d’abril de 2015. 
(BOPT núm. 131, del 6 de juny de 2015)(BOPT núm. 131, del 6 de juny de 2015)(BOPT núm. 131, del 6 de juny de 2015)(BOPT núm. 131, del 6 de juny de 2015) 

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de distribuïdors de GLP, de 
la província de Tarragona, per als anys 2014-2015 (codi de conveni núm. 
43001335011995). (BOPT núm. 141, de 18 de juny d(BOPT núm. 141, de 18 de juny d(BOPT núm. 141, de 18 de juny d(BOPT núm. 141, de 18 de juny de 2015)e 2015)e 2015)e 2015) 

 

NormativaNormativaNormativaNormativa    

Publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)Publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)Publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)Publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)    

Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de 
estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de 
responsabilidad limitada, se aprueba el modelo de estatutos-tipo, se regula la 
Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales con reserva. 
(BOE núm. 141, de 13 de juny de 2015)(BOE núm. 141, de 13 de juny de 2015)(BOE núm. 141, de 13 de juny de 2015)(BOE núm. 141, de 13 de juny de 2015) 

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 
de 2015, 2016 y 2017. (BOE núm. 147, de 20 de juny de 2015)(BOE núm. 147, de 20 de juny de 2015)(BOE núm. 147, de 20 de juny de 2015)(BOE núm. 147, de 20 de juny de 2015)    

Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales. (BOE núm. 147, de 20 (BOE núm. 147, de 20 (BOE núm. 147, de 20 (BOE núm. 147, de 20 de juny de de juny de de juny de de juny de 
2015)2015)2015)2015)    

Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de las empresas de trabajo temporal. (BOE núm. 147, de 20 de juny de 2015)(BOE núm. 147, de 20 de juny de 2015)(BOE núm. 147, de 20 de juny de 2015)(BOE núm. 147, de 20 de juny de 2015)    

Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 
625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la 
gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 
trescientos sesenta y cinco días de su duración. (BOE núm. 147, de 20 de juny (BOE núm. 147, de 20 de juny (BOE núm. 147, de 20 de juny (BOE núm. 147, de 20 de juny 
de 2015)de 2015)de 2015)de 2015)    

Orden ESS/1249/2015, de 19 de junio, por la que se amplía el plazo previsto en 
la disposición transitoria octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral, relativa a los contratos para la 
formación y el aprendizaje. (BOE núm. 153, de 27 d(BOE núm. 153, de 27 d(BOE núm. 153, de 27 d(BOE núm. 153, de 27 de juny de 2015)e juny de 2015)e juny de 2015)e juny de 2015)    

Real Decreto 538/2015, de 26 de junio, por el que se regula la realización de 
estudios, informes y análisis comparativos sobre productos alimenticios. (BOE (BOE (BOE (BOE 
núm. 153, de 27 de juny de 2015)núm. 153, de 27 de juny de 2015)núm. 153, de 27 de juny de 2015)núm. 153, de 27 de juny de 2015)    
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Resolución de 29 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a 
las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2015. 
(BOE núm. 155, de 30 de juny de 2015)(BOE núm. 155, de 30 de juny de 2015)(BOE núm. 155, de 30 de juny de 2015)(BOE núm. 155, de 30 de juny de 2015)    

    

Publicada al Diari Oficial Publicada al Diari Oficial Publicada al Diari Oficial Publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)de la Generalitat de Catalunya (DOGC)de la Generalitat de Catalunya (DOGC)de la Generalitat de Catalunya (DOGC)    

RESOLUCIÓ EMO/1216/2015, de 3 de juny, per la qual es publiquen les dates 
afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial 
autoritzada per a l'any 2015 de diversos municipis. (DOGC núm. 689(DOGC núm. 689(DOGC núm. 689(DOGC núm. 6890, d’0, d’0, d’0, d’11 de 11 de 11 de 11 de 
juny de 2015)juny de 2015)juny de 2015)juny de 2015) 

 

Si estàs interessat a rebre algun conveni pots sol·licitar-lo al nostre Departament 
Jurídic i Laboral, Sra. Gemma Soro, al correu electrònic: gsoro@pimec.org 

DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL     

Sr. Sr. Sr. Sr. Vicenç GonzálezVicenç GonzálezVicenç GonzálezVicenç González    

Director Director Director Director     

 


