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Convenis col·lectius i normativa rellevant publicad a 
durant el mes d’abril de 2015 
 

• Convenis col·lectius 

Publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) 
Corrección de erratas de la Resolución de 12 de marzo de 2015, de la 
Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas 
salariales correspondientes al año 2014 del Convenio colectivo de cajas y 
entidades financieras de ahorro. (BOE núm. 87, d’11 d’abril de 2015)  

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica la tabla salarial definitiva correspondiente al año 
2014 del Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento. 
(BOE núm. 88, de 13 d’abril de 2015)  

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registran y publican las tablas salariales definitivas 
correspondientes al año 2014 del Convenio colectivo, de ámbito nacional, 
del sector de harinas panificables y sémolas. (BOE núm. 88, de 13 d’abril 
de 2015) 

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registran y publican las tablas salariales del Convenio colectivo 
estatal de gestorías administrativas. (BOE núm. 88, de 13 d’abril de 2015) 

Ley 3/2015, de 20 de febrero, de regularización de las cantidades abonadas 
al personal docente no universitario incluido en régimen de pago delegado 
como consecuencia de la entrada en vigor del VI Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos. (BOE núm. 95, de 21 d’abril de 2015) 

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2015 del 
Convenio colectivo básico, de ámbito estatal, para la fabricación de 
conservas vegetales. (BOE núm. 99, de 25 d’abril de 2015) 

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el Acta del Acuerdo sobre las tablas salariales 
definitivas para los años 2014 y 2015 del V Convenio colectivo de ámbito 
estatal para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales. (BOE 
núm. 99, de 25 d’abril de 2015) 
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Publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Cat alunya 
(DOGC) 
RESOLUCIÓ EMO/578/2015, de 24 de març, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació de l'acord de pròrroga de la ultraactivitat del Conveni 
col·lectiu de treball del sector de tallers per a discapacitats psíquics de 
Catalunya fins al 31 de desembre de 2015 (codi de conveni 
79000805011995). (DOGC núm. 6843, d’1 d’abril de 2015) 

RESOLUCIÓ EMO/611/2015, de 27 de març, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació de l’acord de modificació dels articles 2.2e i 38 del 
Conveni col·lectiu de treball interprovincial del sector de la indústria 
d’hostaleria i turisme de Catalunya (codi de conveni núm. 79000275011992). 
(DOGC núm. 6845, de 7 d’abril de 2015)  

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Ba rcelona 
(BOPB) 
RESOLUCIÓ de 19 de març de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2015 del Conveni col·lectiu 
de treball de les indústries de l'oli i els seus derivats de la província de 
Barcelona (codi de conveni núm. 08002535011993). (BOPB de 2 d’abril de 
2015) 

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de 
treball de la indústria de la fusta de la província de Barcelona (codi de 
conveni núm. 08005785011994). (BOPB de 23 d’abril de 2015) 

RESOLUCIÓ de 13 d'abril de 2015, de correcció d'error material en el 
Conveni col·lectiu de treball del sector portuari de la província de Barcelona 
per al període 17.5.2013-31.12.2018 (Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona d'11 de juliol de 2013). (BOPB de 23 d’abril de 2015) 

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Gi rona (BOPG) 
Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules 
salarials amb vigència des de l’1 de juny de 2014 fins al 31 de maig de 2015, 
pactades en l’acord parcial de 7 d’octubre de 2014 publicat al BOP de Girona 
núm. 16 de 25 de gener de 2015, del Conveni col·lectiu de treball del sector 
de la construcció i les obres públiques de la província de Girona (codi de 
conveni núm. 17000055011994). (BOPG núm. 78, de 23 d’abril de 2015) 

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió 
salarial per a l’any 2015 del Conveni col·lectiu de treball del sector de 
xocolates, bombons i caramels de la província de Girona (codi conveni 
17000585011994). (BOPG núm. 82 de 29 d’abril de 2015) 



 

 

Departament  
Jurídic i Laboral 

 

 

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Ta rragona 
(BOPT) 
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2015, per la qual es disposa la inscripció de 
l’Acord de la Comissió Negociadora relatiu al Conveni col·lectiu de treball del 
sector de transports de viatgers de la província de Tarragona, (codi de 
conveni núm. 43001315011994). (BOPT núm. 76, d’1 d’abril de 2015) 

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2015, per la qual es disposa 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 del sector de les indústries 
siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona (codi de conveni núm. 
43000405011993) (BOPT núm. 77, de 2 d’abril de 2015) 

CORRECCIÓ D’ERRADES de la Resolució de 26 de març de 2015, per la 
qual es va acordar la inscripció de l’Acord de la Comissió Negociadora de les 
taules salarials per a l’any 2015 del Conveni col·lectiu del sector de les 
indústries siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona (codi de 
conveni núm. 43000405011993), publicada al BOP núm. 77 02/04/2015, de 
2 d’abril de 2015. (BOPT núm. 89, de 17 d’abril de 2015)  

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball 
del sector de majoristes de l’alimentació i centres de distribució de la 
província de Tarragona (codi de conveni núm. 431000505011994). (BOPT 
núm. 94, de 23 d’abril de 2015) 

 

• Normativa 

Publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) 
Corrección de errores de la Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que 
se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, 
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
formación profesional, contenidas en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. (BOE núm. 78, d’1 
d’abril de 2015) 

Resolución de 17 de abril de 2015, del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan ayudas a la pequeña y 
mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de 
planes de igualdad, correspondientes al año 2015. (BOE núm. 100, de 27 
d’abril de 2015) 

Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. (BOE 
núm. 101, de 28 d’abril de 2015) 
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Publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Cat alunya 
(DOGC) 
ORDRE EMO/94/2015, de 14 d'abril, de modificació de l'Ordre 
EMO/347/2014, de 26 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de 
festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2015 (DOGC 
núm. 6762, de 12.2.2014). (DOGC núm. 6858, de 24 d’abril de 2015) 

 

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