
 

 

 

Recursos temàtics 
 

 

                                                                                                           
 

 

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 i matèries 
relacionades: Dret laboral, Dret del treball, Relacions laborals, Treball. 
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Convenis col·lectius 

 

 
 

Recursos oficials públics 

 

BOE.es. Portal legislatiu del BOE. Des de l’apartat “Buscar” cal clicar 
dins “BOE”, “Otras disposiciones”. 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 des de Trobeu un anunci\Tipus d’anunci\Convenis col·lectius. 

 

http://www.uab.cat/biblioteques/
https://bibcercador.uab.cat/discovery/search?vid=34CSUC_UAB:VU1&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&mode=basic&displayMode=full&bulkSize=10&highlight=true&dum=true&query=any,contains,conveni*%20col*&displayField=all
https://bibcercador.uab.cat/discovery/search?query=sub,contains,convenis%20col%C2%B7lectius%20de%20treball,AND&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&sortby=rank&vid=34CSUC_UAB:VU1&mode=advanced&offset=0&came_from=sort
https://bibcercador.uab.cat/discovery/search?query=sub,contains,negociacions%20col%C2%B7lectives%20de%20treball,AND&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&sortby=rank&vid=34CSUC_UAB:VU1&mode=advanced&offset=0&came_from=sort
https://bibcercador.uab.cat/discovery/search?query=sub,contains,dret%20laboral,AND&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&sortby=rank&vid=34CSUC_UAB:VU1&mode=advanced&offset=0&came_from=sort
https://bibcercador.uab.cat/discovery/search?query=sub,contains,dret%20del%20treball,AND&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34CSUC_UAB:VU1&mode=advanced&offset=0
https://bibcercador.uab.cat/discovery/search?query=sub,contains,relacions%20laborals,AND&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34CSUC_UAB:VU1&mode=advanced&offset=0
https://bibcercador.uab.cat/discovery/search?query=sub,contains,treball,AND&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34CSUC_UAB:VU1&mode=advanced&offset=0
https://ddd.uab.cat/record/188804
http://www.boe.es/
https://www.boe.es/buscar/otras_disposiciones.php
https://bop.diba.cat/
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 Cercador d’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'empresa, 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 publicats en el DOGC, el BOPB 
o el BOE, que afecten a Catalunya (ja siguin vigents o no). Es poden fer cerques 
especialitzades, per sectors i per noms d’empresa, i té una base de dades de 
negociacions col·lectives. 

 
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Es poden 
buscar convenis col·lectius per paraula clau a la cerca simple, o bé 

per multitud de camps a la cerca avançada com data o número de resolució, 
data de publicació, número del diari, descriptors temàtics, organisme emissor... 
 
 

 Otros diarios oficiales. Apartat de la web de l’Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado que ofereix enllaços als 
diaris oficials accessibles per internet tant autonòmics 

com provincials, així com al diari de la Unió Europea. 
 

 
Convenios colectivos de ámbito autonómico. Pàgina del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones 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 
col·lectives” 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. Al menú superior hi un apartat 
específic de “Convenios”. 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 “Consultas” 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). Des del menú lateral, dins de “Índice”, 

cal seleccionar la opció “Convenios col·lectivos”. Permet cercar per paraula clau 
o limitar per sector, empresa o públics. Dins de cada categoria ofereix múltiples 
opcions de filtre. 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/
https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/C_Registro/BDEnlacesCCAA.htm
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/regcon/index.htm
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991007524679706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991004997149706709
http://consultorjuridico.wke.es/Content/Convenios.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAEsuyLTNzA1ONVE1TgTTaskFKXARp9Li5MQi7dQ8bef8vLLUvMz8YgDQCDvJMQAAAA==WKE
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991006820739706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991001244849706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991002880479706709
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