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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 18 de mayo de 2010, de la Dirección  
 29/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Convenio colectivo de la industria del calzado. 

 Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección  
 29/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Convenio colectivo de Máquinas Automáticas de  
 Restauración, S.L. 

 Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección  
 29/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el II  conveni de treball 
 Convenio colectivo de Caja de Ahorros y Monte de  
 Piedad de Navarra. 

 Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección  
 29/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el II  conveni de treball 
 Convenio colectivo de supermercados del Grupo  
 Empresarial Eroski-Sociedad Anónima de  
 Supermercados y Autoservicios, Unión de Detallistas de 
 Alimentación del Mediodía y Aragón, S.A., Vegonsa  
 Agrupación Alimentaria, S.A., Vego Supermercados,  
 S.A., Mercash-Sar, SL, Cenco, S.A., Cecosa  
 Supermercados, S.A., Distribuidores de Alimentación para  
 Grandes Empresas, S.A.U. y Supermercados Picabo, S.L.U. 

  
 Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección  
 29/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el III conveni de treball 
 Convenio colectivo de Numil Nutrición, S.R.L. 

 Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Dirección  
 31/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 acuerdo de constitución de la comisión de salud laboral  
 del II Convenio colectivo de la industria de la  
 producción audiovisual (Técnicos). 

 Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Dirección  
 31/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 acuerdo de revisión salarial para el año 2010 del  
 Convenio colectivo de marroquinería, cueros repujados y 
 similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja,  
 Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y  
 Palencia. 
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 Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Dirección  
 31/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica la  conveni de treball 
 revisión salarial para el año 2010 del III Convenio  
 colectivo de la Fundación Diagrama Intervención  
 Psicosocial. 

 Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Dirección  
 31/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica las  conveni de treball 
 modificaciones del Convenio colectivo de Hertz de  
 España, S.L. 

  
 Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Dirección  
 02/06/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Convenio colectivo de la Compañía Transmediterránea,  
 S.A. y su personal de flota. 

 Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Dirección  
 02/06/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Convenio colectivo de Pescados P.C.S., S.L. 

 Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Dirección  
 02/06/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el I  conveni de treball 
 Convenio colectivo de Iris Assistance, S.L. 

 Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Dirección  
 02/06/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el III conveni de treball 
 Convenio colectivo de Nutricia, S.R.L. 

 Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Dirección  
 02/06/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el V  conveni de treball 
 Convenio colectivo de Pansfood, S.A. 

 Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se  
 04/06/2010 desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo,  cotitzacions per  
 por el que se regula el establecimiento de un sistema de  contigencies  
 reducción de las cotizaciones por contingencias  professionals 
 profesionales a las empresas que hayan contribuido  
 especialmente a la disminución y prevención de la  
 siniestralidad laboral. 
  
 Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Dirección  
 04/06/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica la  conveni de treball 
 revisión salarial para el año 2009 del Convenio  
 colectivo de ámbito estatal para las industrias de frío  
 industrial. 

 Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Dirección  
 07/06/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica la  conveni de treball 
 revisión salarial del Convenio colectivo de Al Air Liquide 
 España, SA., Air Liquide Medicinal, SLU y Air Liquide  
 Ibérica de Gases, SLU. 
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 Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Dirección  
 07/06/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica la  conveni de treball 
 revisión salarial del Convenio colectivo estatal de  
 despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales. 

  
 Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Dirección  
 07/06/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica la  conveni de treball 
 tabla salarial para el año 2010 del V Convenio colectivo  
 estatal de empresas de trabajo temporal. 

 Butlletí: BOPB 
  
 Resolució de 21 de maig de 2010, per la qual es disposa 
 03/06/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l’empresa Andrea House, SL per al període  
 1.5.2009-30.4.2010 (codi de conveni núm. 0814221). 

 Resolució de 21 de maig de 2010, per la qual es disposa 
 03/06/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l’empresa Manufacturas Clima, SA per al  
 període 1.5.2009-30.4.2010 (codi de conveni núm.  
 0802932). 

 Resolució de 25 de maig de 2010, per la qual es disposa 
 07/06/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l’empresa Edicions Intercomarcals, SA per als  
 anys 2009 i 2010 (codi de conveni núm. 0809552). 

 Resolució de 22 d’abril de 2010, per la qual es disposa  
 07/06/2010 la inscripció i la publicació de l’Acord regulador de les  conveni de treball 
 condicions de treball dels empleats públics de  
 l’Ajuntament de Sabadell per als anys 2008-2011 (codi  
 de conveni núm. 0816272). 

 Butlletí: BOPG 
 Resolució de 18 de maig, per la qual s'ordena la  
 31/05/2010 inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu conveni de treball 
 de treball de l'empresa Nestlé España, SA, de Girona,  
 per als anys 2009-2011 (codi de conveni núm.  
 1700431) 

 Resolució de 21 de maig de 2010, per la qual s'ordena la 
 07/06/2010 inscripció, el dipòsit i la puclicació de la Revisió salarial conveni de treball 
 definitiva per a l'any 2009 i provisional per a l'ny 2010  
 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Urbaser,  
 SA, de l'Escala (codi de conveni num. 1702251) 
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 Butlletí: BOPLL 
 Resolució de 25 de maig de 2010, per la qual es disposa 
 29/05/2010 la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial  conveni de treball 
 per a l'any 2010 del Conveni col·lectiu de treball del  
 sector de Comerç al detall d'òptiques de la provincia de  
 Lleida (codi de conveni núm. 2500865). 

  
 Resolució de 25 de maig de 2010, per la qual es disposa 
 29/05/2010 la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió  conveni de treball 
 Paritaria del Conveni Col·lectiu de treball del sector de  
 Tintorerias i bugaderies no industrials de les comarques  
 de Lleida (codi de conveni núm. 2500615). 

 Resolució de 24 de maig de 2010, per la qual es disposa 
 29/05/2010 la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial  conveni de treball 
 per a l'any 2010 del Conveni col·lectiu de treball del  
 sector d'Elaboració i venda de pastisseria, confiteria  
 brioxeria i rebostaria de les comarques de Lleida (codi  
 de conveni núm. 2500125). 

 Resolució de 27 de maig de 2010, per la qual es disposa 
 07/06/2010 la inscripció i la publicació de l'Acord conveni regulador  conveni de treball 
 e les condicions de treball del personal laboral i  
 funcionari de l'Ajuntament de Soses per als anys 2009 a 
 2011 (codi de conveni núm. 2501222). 

 Butlletí: BOPT 
 Resolució de 21 de maig de 2010, per la qual es disposa 
 29/05/2010 el registre i la publicació del text de la revisió salarial  conveni de treball 
 del Conveni col·lectiu de treball del sector de detallistes  
 de l'alimentació de la provincia de Tarragona per a l'any  
 2010 (codi de conveni núm. 4300195). 

 Resolució de 13 de maig de 2010, per la qual es disposa 
 29/05/2010 el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball del sector de <forners de la provincia de  
 Tarragona, per als anys 2010 i 2011 (codi de conveni  
 núm. 4300375). 

 Butlletí: DOGC 
 DECRET LLEI 3/2010, de 29 de maig, de mesures  
 31/05/2010 urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal  "decretazo"  Govern  
 per a la reducció del dèficit públic. de la Generalitat de  
 Catalunya 
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 ORDRE TRE/309/2010, d'11 de maig, per la qual  
 31/05/2010 s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a  festes laborals 2011 
 l'any 2011. 

 RESOLUCIÓ TRE/1678/2010, de 3 de març, per la qual 
 01/06/2010 es disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball del sector dels clubs de natació de  
 Catalunya per als anys 2009-2011 (codi de conveni  
 núm. 7901305). 

  
                       LLEI 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les  
 02/06/2010 oportunitats en la infància i l'adolescència llei drets en la  
 infància i  
 l'adolescència 
 RESOLUCIÓ TRE/1733/2010, de 27 de maig, per la  
 04/06/2010 qual es modifiquen els imports màxims i aplicacions  programes d'igualtat  
 pressupostàries establerts a la Resolució  d'oportunitats 
 TRE/3482/2009, de 24 de novembre, de convocatòria  
 per als anys 2010 i 2011 per a la concessió de  
 determinades subvencions previstes a 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'oportunitats en   
 el treball: programes laborals per a la diversitat. 

  
 RESOLUCIÓ TRE/1752/2010, de 24 de març, per la  
 04/06/2010 qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de conveni de treball 
 revisió salarial per a l'any 2010 del Conveni col·lectiu  
 de treball de Clubs de Natació de Catalunya (codi de  
 conveni núm. 7901305). 

 RESOLUCIÓ TRE/1753/2010, de 26 d'abril, per la qual  
 04/06/2010 es disposa la inscripció i la publicació del II Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball de perruqueries, centres d'estètica i  
 bellesa de Catalunya per als anys 2009 i 2010 (codi de  
 conveni núm. 7902515).  

 RESOLUCIÓ TRE/1754/2010, de 4 de maig, per la qual  
 04/06/2010 es disposa la inscripció i la publicació del VII Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu nacional de Catalunya de laboratoris  
 fotogràfics per als anys 2009-2010-2011 (codi de  
 conveni núm. 7901325). 

 RESOLUCIÓ TRE/1755/2010, de 27 d'abril, per la qual  
 07/06/2010 es disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball de l'empresa Cáritas Diocesana de  
 Solsona, per als anys 2010-2013 (codi de conveni núm. 
 7902462). 

 RESOLUCIÓ TRE/1756/2010, d'11 de maig, per la qual 
 07/06/2010 es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de  conveni de treball 
 revisió salarial per a l'any 2010 del Conveni col·lectiu  
 de treball d'indústries de confecció de pelleteria per als  
 anys 2009-2011 (codi de conveni núm. 7900305). 


