
 

 

Convenis col·lectius al Cercador 

 

El Cercador del Servei de Biblioteques de la UAB fa les cerques per paraula clau. 
Podeu fer una cerca bàsica o una cerca avançada per matèries (entre d’altres). 
 

Cerca bàsica i cerca avançada 

 

Podeu fer la cerca bàsica  al Cercador,  aleatòriament per paraula clau, en qualsevol 
idioma, en plural i/o en singular, i si voleu també podeu truncar les paraules: 
 

 

 

La cerca avançada us permetrà especificar, entre altres coses, el camp en el qual 
voleu buscar els documents, per exemple, en el camp de matèria: 
 

 
 

La Biblioteca de Ciències Socials té les següents matèries sobre convenis col·lectius: 
Convenis col·lectius de treball, Negociacions col·lectives de treball, Comissions 
paritàries i matèries relacionades Dret laboral, Relacions laborals, Treball 
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Convenis col·lectius 

 

             

Recursos oficials públics 

 

  BOE.es. Portal legislatiu del BOE. Des de l’apartat “legislación”, 
cal clicar dins de “búsquedas BOE: otras disposicions”. Es poden consultar 
convenis col·lectius des de l’any 1960 

 
                

   Butlletí oficial de la província de Barcelona. Tobareu el text complet 
des del 1988. La cerca es pot realitzar a partir de la data de publicació o 
directament a la pestanya “convenis col·lectius”. També els trobareu en format 
.pdf 

 
 
 

http://www.uab.cat/biblioteques/
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/plus/C__Sconveni*%20col*__Orightresult__U?lang=cat
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/plus/C__Sd%3A%28convenis%20collectives%20de%20%20treball%29__Orightresult__U?lang=cat&suite=def
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/plus/C__Sd%3A%28negociacions%20collectives%20de%20%20treball%29__Orightresult__U?lang=cat&suite=def
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/plus/C__Sd%3A%28comissions%20parit%C3%A0ries%29__Orightresult__U?lang=cat&suite=def
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/plus/C__Sd%3A%28comissions%20parit%C3%A0ries%29__Orightresult__U?lang=cat&suite=def
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/plus/C__Sd%3A%28dret%20laboral%29__Orightresult__U?lang=cat&suite=def
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/plus/C__Sd%3A%28relacions%20laborals%29__Orightresult__U?lang=cat&suite=def
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/plus/C__Sd%3A%28treball%29__Orightresult__U?lang=cat&suite=def
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/legislacion/otras_disposiciones.php
https://bop.diba.cat/


 
Guia > Convenis col·lectius 

 
 
 

 

  Cercador de informació de diaris oficials (CIDO): 
convenis col·lectius. Cercador de convenis col·lectius del portal informatiu de 
la Diputació de Barcelona. Podem trobar convenis sectorials (d’àmbit estatal, 
autonòmic i provincial català), convenis col·lectius d'em’resa, de municipis de 
Catalunya i d’altres organisme (diputacions, consells comarcals, associacions, 
òrgans de l’administració autonòmica catalana ...) 

 
 

  Cercador de convenis del Departament de Treball de 
la Generalitat de Catalunya. Conté convenis, acords i pactes assolits en 
procediments de negociació en format .pdf publicats en el DOGC, el BOP o el 
BOE, que afectin a Catalunya (ja siguin vigents o no). Es poden fer cerques 
especialitzades, per sectors, per noms d’empresa i té una base de dades de 
negociació col·lectiva 

 

  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Es poden 
buscar convenis col·lectius per data o número de resolució, per data de 
publicació, pel número del diari, o fent la cerca per paraules clau del títol 
 

 

    Diaris oficials: comunitats autònomes. Web que ofereix enllaços 
als diaris oficials accessibles per internet 

 

 Convenios col·lectivos de ámbito autonómico. Pàgina del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social que agrupa diferents buscadors de convenis 
col·lectius elaborats per les comunitats autònomes. 
 

 

 REGCON (Registro de Acuerdos Colectivos). També del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social. Permet trobar convenis col·lectius registrats a Espanya 
per empreses o grups d’empreses, per sector i per àmbit territorial (provincial, 
autonòmic, suprautonòmic i estatal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bases de dades de subscripció      

  

  Aranzadi Instituciones. En l’apartat  Convenios 
colectivos es poden buscar per data de publicació, per text, títol, descriptors, 
rang, número de publicació, etc. 

 
 

  Consultor jurídico. Base de dades que també 
inclou un apartat per buscar convenis per títol, per sector d’activitat, per data 
(vigents o no), etc. 

 
 

  La Ley digital. Base de dades que inclou 
convenis col·lectius. Es poden cercar per data de la disposició, la data de 
publicació, el codi del conveni i per àmbit territorial (autonòmic i estatal). 
 

 
 

  Tirant on line. No té pròpiament un apartat per convenis però sí 
inclou un apartat de consultes d’usuaris amb dubtes sobre convenis.  
 

 
  

  vLex global. Base de dades amb legislació de diferents països del 
món (Europa, Amèrica Central, del Sur i del Carib, Amèrica del Nord, Àsia i 
Oceania. especial pels Convenis. La informació es pot buscar per jurisdicció, 
per contingut, per dates i la base de dades pot traduir els documents a catorze 
llengües diferents. 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://cido.diba.cat/convenis_collectius
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/index.html
http://dogc.gencat.cat/ca/
http://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/C_Registro/BDEnlacesCCAA.htm
http://www.empleo.gob.es/es/index.htm
https://expinterweb.empleo.gob.es/regcon/
http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/search/template?stnew=true&stid=all
http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/search/template?stnew=true&stid=convenios
http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/search/template?stnew=true&stid=convenios
http://consultorjuridico.wke.es/Content/Busqueda.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtNLClJLbJ1zizLzFE1T_ZNLUpOzCsBs30Sk_KLEkGsgNQ8MO2YkpuZl1lcUpRYklmWD1KemZNZklgEZDnn5xWXZJaUJmfmQ9T6pZaWFOWr5YLN906ttPV1DHEN8nQEAKlxNBRxAAAAWKE
http://consultorjuridico.wke.es/Content/Convenios.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAEsuyLTNzA1ONVE1TgTTaskFKXARp9Li5MQi7dQ8bef8vLLUvMz8YgDQCDvJMQAAAA==WKE
http://laleydigital.laley.es/content/Busqueda.aspx
http://laleydigital.laley.es/content/Convenios.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAEsuyLTNzA0oslA1TgTTaskFKXARp9Li5MQi7dQ8bef8vLLUvMz8YgAwdA1kMQAAAA==WKE
http://www.tirantonline.com/tol/home/index
http://www.tirantonline.com/tol/busquedaConsulta/search
https://app.vlex.com/#select_product
https://app.vlex.com/#WW/search/content_type:8/convenios

