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Disposicions

RESOLUCIÓ
TRE/738/2009, de 16 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
de l’Acord de revisió salarial per al 2009 del Conveni col·lectiu de treball per al 
sector de bugaderies industrials de Catalunya (codi de conveni núm. 7900905).

Vist el text de l’Acord de revisió salarial per al 2009 del Conveni col·lectiu de 
treball per al sector de bugaderies industrials de Catalunya, subscrit per la Comissió 
Paritària el 10 de febrer de 2009, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del 
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de 
maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l’article 170.1.e) i j) 
de la llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, i altres normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de revisió salarial per a 2009 del Conveni 
col·lectiu de treball per al sector de bugaderies industrials de Catalunya (codi de 
conveni núm. 7900905) al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions 
Laborals.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oicial de la Generalitat 
de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notiiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Barcelona, 16 de febrer de 2009

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
de revisió salarial per al 2009 del Conveni col·lectiu de treball per al sector de 
bugaderies industrials de Catalunya

Taules salarials 2009-02-23 Vigència des de l’1.1.09 ins a 31.12.09

SBD= Salari Base/dia; SBM= Salari base/mes; PCV= Plus conv. mensual; PAM= Plus 
assist mensual; TM= Total mensual

Categories SBD SBM PCV PAM TM

Personal tècnic

Director tècnic 30,15 916,19 103,80  69,73  1.090,20

Encarregat gral. 28,65  871,19  103,80  69,73 1.044,73

Tècnic mantenim. 27,50  835,96  103,80  69,73  1.009,49

Cap de Secció 26,60  808,82  103,80  69,73  982,35

Personal admin

Cap administr  27,90  848,22  103,80  69,73  1.021,75

Oicial admin. 25,62  778,76  103,80  69,73  952,30
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Categories SBD SBM PCV PAM TM
Auxiliar admin.  24,86  755,87  103,80  69,73  929,40

Personal obrer
Oicials  25,62  778,76  103,80  69,73  952,30
Conductor 25,62  778,76  103,80  69,73  952,30
Especialista  25,62  778,76  103,80  69,73  952,30
Ajud o vigilant  24,86  755,87  103,80  69,73  929,40
Aux serveis  24,86  755,87  103,80  69,73  929,40
Aprenent  22,24  675,86  103,80  69,73  849,39

(09.056.077)
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