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Acord de 27 de juny de 1995, del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’acorda la constitució de la societat anònima
Teatre Nacional de Catalunya
Estatuts de la Societat, de data 14 de febrer 2020
Llei de societats de capital, el text refós de la qual ha estat aprovat pel RD Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.
Llei de l’estatut de l’empresa pública catalana, el text refós de la qual ha estat aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de
desembre ( Article 1.b.2)
Llei de finances de Catalunya, el text refós de la qual ha estat aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. ( Article 4 )
Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. (art. 2.e)
Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència , accés a la informació i bon govern.
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Resolució TRI/948/2004, de 14 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de
l’empresa Teatre Nacional de Catalunya, SA, per als anys 2002-2005.
Resolució EMO/1647/2014, de 12 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Conveni col·lectiu de treball per al
sector d’actors i actrius de teatre de Catalunya.

