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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 del mes del mes del mes de e e e jujujujuliolliolliolliol    de de de de 2012012012015555, d’àmbit nacional, autonòmic, i de , d’àmbit nacional, autonòmic, i de , d’àmbit nacional, autonòmic, i de , d’àmbit nacional, autonòmic, i de 
la província de Gironala província de Gironala província de Gironala província de Girona 

• 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 18 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se corrigen errores en la de 26 de abril de 2013, por la que se registra y 
publica I Convenio colectivo estatal para el sector de industrias de aguas de 
bebidas envasadas. (BOE núm. 156, d’1 de juliol de 2015)(BOE núm. 156, d’1 de juliol de 2015)(BOE núm. 156, d’1 de juliol de 2015)(BOE núm. 156, d’1 de juliol de 2015) 

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de acción e intervención 
social 2015-2017 (BOE núm. 158, de 3 de juliol de 2015). (BOE núm. 158, de 3 (BOE núm. 158, de 3 (BOE núm. 158, de 3 (BOE núm. 158, de 3 
de juliol de 2015)de juliol de 2015)de juliol de 2015)de juliol de 2015) 

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo del sector del ocio educativo y 
animación sociocultural....    (BOE núm. 168, de 15 de juliol de 2015)(BOE núm. 168, de 15 de juliol de 2015)(BOE núm. 168, de 15 de juliol de 2015)(BOE núm. 168, de 15 de juliol de 2015)    

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados 
de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares. (BOE núm. (BOE núm. (BOE núm. (BOE núm. 
168, de 15 de juliol de 2015)168, de 15 de juliol de 2015)168, de 15 de juliol de 2015)168, de 15 de juliol de 2015)    

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo nacional del sector de harinas 
panificables y sémolas para los años 2015 y 2016.    (BOE núm. 168, de 15 de (BOE núm. 168, de 15 de (BOE núm. 168, de 15 de (BOE núm. 168, de 15 de 
juliol de 2015)juliol de 2015)juliol de 2015)juliol de 2015)    

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registran y publican las tablas salariales para el año 2014 del Convenio 
colectivo del sector de empresas de gestión y mediación inmobiliaria. (BOE núm. (BOE núm. (BOE núm. (BOE núm. 
168, de 15 de juliol de 2015)168, de 15 de juliol de 2015)168, de 15 de juliol de 2015)168, de 15 de juliol de 2015)    

PPPPublicats al Diari Oficial de lublicats al Diari Oficial de lublicats al Diari Oficial de lublicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)a Generalitat de Catalunya (DOGC)a Generalitat de Catalunya (DOGC)a Generalitat de Catalunya (DOGC)    

RESOLUCIÓ EMO/1495/2015, de 9 de juny, per la qual es disposa la inscripció i 
la publicació de l’Acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu 
Agropecuari de Catalunya 2012-2014 (codi de conveni núm. 
79001175011995). (DOGC núm. 6908, de 8 de juliol de 2015)(DOGC núm. 6908, de 8 de juliol de 2015)(DOGC núm. 6908, de 8 de juliol de 2015)(DOGC núm. 6908, de 8 de juliol de 2015)    

RESOLUCIÓ EMO/1528/2015, de 25 de juny, per la qual es disposa la inscripció i 
la publicació del III Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural 
de Catalunya per als anys 2011 a 2016 (codi de conveni núm. 
79002295012003).    (DOGC núm. 6910, de 10 de juliol de 2015)(DOGC núm. 6910, de 10 de juliol de 2015)(DOGC núm. 6910, de 10 de juliol de 2015)(DOGC núm. 6910, de 10 de juliol de 2015)    
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RESOLUCIÓ EMO/1742/2015, de 24 de juliol, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació del I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres 
d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats 
amb el Servei Català de la Salut (codi de conveni núm. 79100135012015).    
(DOGC núm. 6923, de 29 de juliol de 2015)(DOGC núm. 6923, de 29 de juliol de 2015)(DOGC núm. 6923, de 29 de juliol de 2015)(DOGC núm. 6923, de 29 de juliol de 2015)    

RESOLUCIÓ EMO/1748/2015, de 22 de juliol, 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. 6925, de 31 de juliol de 2015)(DOGC núm. 6925, de 31 de juliol de 2015)(DOGC núm. 6925, de 31 de juliol de 2015)(DOGC núm. 6925, de 31 de juliol de 2015)    

    

PubliPubliPubliPublicats al Butlletí Oficial de la Pcats al Butlletí Oficial de la Pcats al Butlletí Oficial de la Pcats al Butlletí Oficial de la Províncirovíncirovíncirovíncia de Girona (BOPG)a de Girona (BOPG)a de Girona (BOPG)a de Girona (BOPG)    

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial 
per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de treball del sector de tracció mecànica 
de mercaderies i logística de la província de Girona (codi conveni 
17000455011994). (BOPG núm. 142, de 24 de juliol de 2015)(BOPG núm. 142, de 24 de juliol de 2015)(BOPG núm. 142, de 24 de juliol de 2015)(BOPG núm. 142, de 24 de juliol de 2015)    

    

• NNNNormativaormativaormativaormativa    

PPPPublicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)ublicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)ublicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)ublicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)    

Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. (BOE núm. 158, de 3 (BOE núm. 158, de 3 (BOE núm. 158, de 3 (BOE núm. 158, de 3 
de juliol de 2015)de juliol de 2015)de juliol de 2015)de juliol de 2015) 

Instrucción de 1 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, sobre mecanismos de seguridad de los ficheros electrónicos que 
contengan libros de los empresarios presentados a legalización en los registros 
mercantiles y otras cuestiones relacionadas. (BOE núm. 162, de 8(BOE núm. 162, de 8(BOE núm. 162, de 8(BOE núm. 162, de 8    de juliol de de juliol de de juliol de de juliol de 
2015)2015)2015)2015)    

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras. (BOE núm. 168, de 15 de juliol de (BOE núm. 168, de 15 de juliol de (BOE núm. 168, de 15 de juliol de (BOE núm. 168, de 15 de juliol de 
2015)2015)2015)2015)    

Resolución de 24 de junio de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se publica el Catálogo de empleos de difícil cobertura para el tercer 
trimestre de 2015. (BOE núm. 173, de 21 de juliol de 2015)(BOE núm. 173, de 21 de juliol de 2015)(BOE núm. 173, de 21 de juliol de 2015)(BOE núm. 173, de 21 de juliol de 2015)    

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. (BOE núm. 177, de 25 de juliol de (BOE núm. 177, de 25 de juliol de (BOE núm. 177, de 25 de juliol de (BOE núm. 177, de 25 de juliol de 
2015)2015)2015)2015)    

Real Decreto 708/2015, de 24 de julio, por el que se modifican varios 
reglamentos generales en el ámbito de la Seguridad Social para la aplicación y 
desarrollo de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de 
liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, y de otras disposiciones 
legales. (BOE núm. 177, de 25 de juliol de 2015)(BOE núm. 177, de 25 de juliol de 2015)(BOE núm. 177, de 25 de juliol de 2015)(BOE núm. 177, de 25 de juliol de 2015)    
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Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción 
de la carga financiera y otras medidas de orden social. (BOE núm. 17(BOE núm. 17(BOE núm. 17(BOE núm. 177777, de 2, de 2, de 2, de 25555    de de de de 
juliol de 2015)juliol de 2015)juliol de 2015)juliol de 2015)    

 

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

CORRECCIÓ D'ERRADES a la 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. 6890, d'11.6.2015). (DOGC núm. 6907, de 7 de juliol de 2015)(DOGC núm. 6907, de 7 de juliol de 2015)(DOGC núm. 6907, de 7 de juliol de 2015)(DOGC núm. 6907, de 7 de juliol de 2015)    

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, per la qual es crea la seu electrònica i el 
registre electrònic de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. (DOGC núm. (DOGC núm. (DOGC núm. (DOGC núm. 
6913, de 15 de j6913, de 15 de j6913, de 15 de j6913, de 15 de juliol de 2015). uliol de 2015). uliol de 2015). uliol de 2015).     

LLEI 12/2015, del 9 de juliol, de coooperatives.    (DOGC núm. 6914, de 16 de (DOGC núm. 6914, de 16 de (DOGC núm. 6914, de 16 de (DOGC núm. 6914, de 16 de 
juliol de 2015).juliol de 2015).juliol de 2015).juliol de 2015). 

DECRET 156/2015, de 14 de juliol, del Consell Assessor per a la Reforma 
Horària.    (DOGC núm. 6914, de 16 de juliol de 2015).(DOGC núm. 6914, de 16 de juliol de 2015).(DOGC núm. 6914, de 16 de juliol de 2015).(DOGC núm. 6914, de 16 de juliol de 2015).    

DECRET 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de 
marxants. (DOGC núm. 6914, de 16 de juliol de 2015).(DOGC núm. 6914, de 16 de juliol de 2015).(DOGC núm. 6914, de 16 de juliol de 2015).(DOGC núm. 6914, de 16 de juliol 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 
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