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DEPARTAMENT
DE TREBALL
RESOLUCIÓ
TRE/2311/2008, de 26 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de
la revisió salarial per a 2008, del Conveni col·lectiu de treball per al sector de perruqueries, centres d’estètica i bellesa de Catalunya (codi de conveni 7902515).
Vist l’Acord de la revisió salarial per a 2008, del Conveni col·lectiu de treball
per al sector de perruqueries, centres d’estètica i bellesa de Catalunya, subscrit
per la Comissió paritària del conveni, el 4 de febrer de 2008, 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; i 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 la revisió salarial per a 2008, del Conveni col·lectiu
de treball per al sector de perruqueries, centres d’estètica i bellesa de Catalunya
(codi de conveni 7902515) 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, 26 de juny de 2008
SALVADOR ÁLVAREZ VEGA
Director general de Relacions Laborals
Transcripció literal del text signat per les parts
ANNEX 1
Taules salarials 2008 en perruqueries de senyores de Barcelona i
província
Salari
inicial

Salari
garantit

Grup 1. Personal directiu
Director/a.................................................................. 1.298,19€
Grup 2. Personal titulat
Formació universitària
Títol de grau superior / llicenciat/da ........................... 874,98€
Títol de grau mitjà / diplomat/a................................... 787,49€
Grup 3. Personal tècnic
Oicial major de perruqueria ......................................890,39€
Oicial de primera o estilista.......................................522,46€
Oicial de segona ..........................................................471,75€

853,51€
785,01€

Grup 4. Personal especialista
Especialista de bellesa
(Centres de perruqueria) ..............................................471,75€
Ajudant de bellesa ....................................................... 418,64€
Ajudant de perruqueria ............................................... 418,64€

785,01€
730,84€
730,84€
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Salari
inicial

Salari
garantit

Grup 5. Personal administratiu
Cap administratiu .......................................................890,39€
Oicial 1a administratiu ...............................................853,51€
Oicial 2a administratiu ...............................................785,01€
Auxiliar administratiu i auxiliar de caixa ..................730,84€
Recepcionista, telefonista ...........................................730,84€
Grup 6. Personal subaltern
Guarda ......................................................................... 725,50€
Personal de neteja........................................................ 625,86€
Aprenent (salari mínim interprof. vigent) ..........................—

ANNEX 2
Taules salarials 2008 en centres d’estètica i bellesa de Catalunya
Salari
inicial

Salari
garantit

Grup 1. Personal directiu
Director/a.................................................................. 1.323,09€
Grup 2. Personal titulat
Formació universitària
Títol de grau superior / llicenciat/da ........................... 751,39€
Títol de grau mitjà / diplomat/a...................................644,06€

891,76€
802,59€

Grup 3. Personal tècnic
Coordinador/a o esteticista ......................................... 450,83€
Esteticista grau superior ............................................. 396,76€
Esteticista titulada i/o diplomat .................................. 386,45€
Professional d’especialitat .......................................... 386,45€

780,31€
751,97€
735,71€
735,71€

Grup 4. Personal especialista
Esteticista auxiliar....................................................... 322,03€
Manicura ..................................................................... 354,23€
Maquilladora ............................................................... 354,23€
Depilador/a de cera freda, calenta
o elèctrica .................................................................... 354,23€
Especialista de perruqueria (c. d’estètica) .................. 386,45€
Auxiliar d’instituts de bellesa ..................................... 214,69€
Grup 5. Personal administratiu
Cap administratiu .................................................... 1.064,33€
Oicial 1a administratiu ..............................................909,06€
Oicial 2a administratiu .............................................. 815,63€
Auxiliar administratiu i auxiliar de caixa .................. 753,79€
Recepcionista, telefonista ........................................... 753,79€
Grup 6. Personal subaltern
Guarda ......................................................................... 753,79€
Personal de neteja........................................................ 650,28€
Aprenent (salari mínim interprof. vigent) ........................... —
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ANNEX 3
Taules salarials 2008 en perruqueries de senyores de Tarragona,
Lleida i Girona, i de cavallers de Catalunya
Salari
inicial

Salari
garantit

Grup 1. Personal directiu
Director/a....................................................................... segons
contracte
Grup 2. Personal titulat
Formació universitària
Títol de grau superior / llicenciat/da ........................... 880,02€
Títol de grau mitjà / diplomat/a...................................792,02€
Grup 3. Personal tècnic
Oicial major de perruqueria .......................................711,65€
Oicial de primera o estilista....................................... 694,19€
Oicial de segona ......................................................... 687,68€
Grup 4. Personal especialista
Especialista de bellesa
(Centres de perruqueria) ..............................................711,65€
Ajudant de bellesa .......................................................624,44€
Ajudant de perruqueria ............................................... 686,27€
Grup 5. Personal administratiu
Cap administratiu ........................................................711,65€
Oicial 1a administratiu .............................................. 694,19€
Oicial 2a administratiu .............................................. 686,27€
Auxiliar administratiu i auxiliar de caixa .................. 639,95€
Recepcionista, telefonista ........................................... 639,95€
Grup 6. Personal subaltern
Guarda ......................................................................... 624,44€
Personal de neteja........................................................624,44€
Aprenent ...................................................................... 624,44€

Plus de transport queda establi en 1,47€ per dia de treball
(08.186.017)
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RESOLUCIÓ
TRE/2312/2008, d’1 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació
de l’Acord de pròrroga i revisió salarial per a l’any 2008 del Conveni col·lectiu de
treball de l’empresa Aguas Minerales de Caldas de Boí, SA, de la localitat de Boí
(codi de conveni núm. 2500442).
Vist el text de l’Acord de pròrroga i revisió salarial per a l’any 2008 del Conveni
col·lectiu de treball de l’empresa Aguas Minerales de Caldas de Boí, SA, de la
localitat de Boí, subscrit pels representants de l’empresa i dels treballadors el dia 9
de juny de 2008, i de conformitat amb el que estableixen 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, i l’article 170 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 pròrroga i revisió salarial per a l’any 2008
del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Aguas Minerales de Caldas de Boí,
SA, de la localitat de Boí (codi de conveni núm. 2500442), al Registre de convenis
dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Lleida.
—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oicial de la Generalitat
de Catalunya.
Lleida, 1 de juliol de 2008
PILAR NADAL I REIMAT
Directora dels Serveis Territorials
a Lleida en funcions
Transcripció literal del text signat per les parts

ACTA
inal del Conveni Col·lectiu de l’Empresa Aguas Minerales de Caldas de Boí SA.
9 de juny de 2008
Assistents:
Patronal
Sr. Casas Ferran
UGT
Sr. Iván Garcia
Sr. Antonio Rodriguez
A Lleida, essent les 12 hores del dia 9 de juny de 2008, prèvia convocatòria de
la representació dels treballadors i de la representació empresarial, es reuneix la
Comissió Negociadora, amb la inalitat de procedir a la signatura de la pròrroga
del Conveni d’Empresa Aguas Minerales de Caldas de Boí SA.
Oberta la sessió les parts adopten els següents:
ACORDS
Primer. Es prorroga, amb les salvetats que es nomenarà, per els anys 2008 y 2009,
la totalitat del contingut del conveni col·lectiu d’empresa Aguas Minerales Caldas
de Boí, SA que va inalitzar la seva vigència el 31 de desembre de 2007.

Disposicions

