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de Graduats Socials de Tarragona

Aquest any 2022, s’ha anomenat l’any de la recuperació i, d’una manera o una 

altra, és veritat. Les empreses, ja sigui per instint de supervivència o per la simple 

inèrcia de l’entorn, han encarat amb emprenedoria l’any 2022. Els graduats socials 

de Tarragona, també hem retornat a la vida professional ja normalitzada. 

Hem passat amb bona nota per l’organització de les primeres Jornades de Dret del 

Treball i de la Seguretat Social, després dels efectes de la pandèmia, recordem que 

l’any passat les vam organitzar telemàticament, amb diferents punts d’emissió de 

veu i imatge, com els de Tarragona, Barcelona i Madrid. També van ser un èxit de 

participació, tot i que les expectatives de la Junta de Govern no eren gaire positives, 

però finalment l’assistència va ser contundent i aclaparadora.  

Al Col·legi vam ser transgressors i vam canviar la data de celebració del sopar 

col·legial, per un dia qualsevol del mes de juny. Com vaig exposar al discurs som 

una gent privilegiada per poder viure on vivim i n’hem de ser conscients. Segons 

hem pogut saber, la nova data de la festa col·legial està majoritàriament acceptada 

i el lloc també va agradar molt als col·legiats i a les persones convidades. Per a la 

Junta de govern va ser un plaer acollir a tots els que van venir, i enviem una clara 

convocatòria per l’any vinent en què hem d’aconseguir seduir a un major nombre 

de col·legiats.

La invitació al Col·legi per part de les administracions públiques, de participar en 

diferents iniciatives encaminades a millorar la gestió, tant de l’administració com 

dels nostres despatxos, fa que ens sentim integrats a la societat com a professionals 

d’una de les tres professions anomenades “operadors jurídics”, juntament amb 

advocats i procuradors, estem on hem d’estar i participem activament en tot el que 

pot representar una millora. 

Només queda desitjar que hàgiu passat un bon estiu i que hàgiu aprofitat per 

recarregar les bateries i encarar amb energia renovada la tardor i l’hivern, 

que estaran molt condicionats pels increments de preus  de combustibles, 

subministraments, salaris i dels crèdits. Continuarem parlant-ne.
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L’aprovació de la reforma laboral a principis del mes de febrer, va comportar nom-

broses novetats que són d’especial interès per als professionals del Dret del Treball 

i de la Seguretat Social, a causa de la repercussió que tenen en l’exercici de la seva 

professió. És per això que el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona va decidir 

centrar les seves jornades anuals en l’estudi de totes les novetats que ha represen-

tat aquesta reforma. D’aquesta manera, aquesta activitat formativa, la més desta-

cada de les organitzades per aquest Col·legi, van complir amb la seva doble funció. 

D’una banda, la de ser un espai de trobada per als professionals del sector i de 

l’altra, la d’oferir ponències de qualitat sobre temes de màxima actualitat i, per tant, 

d’elevat interès per als seus participants. 

Un any més, les jornades van estar dirigides per Rosa M. Virolés, magistrada de la 

Sala Quarta del Tribunal Suprem, i van comptar amb ponents de primer ordre que 

van dotar les diverses sessions de contingut d’actualitat. En aquest sentit, hi van 

participar tres magistrats del Tribunal Suprem, entre ells, Maria Luisa Segoviano, 

presidenta de la Sala Quarta d’aquest Tribunal; dos magistrats del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya, catedràtics de Dret del Treball i prestigiosos juristes.  

L’anàlisi de la reforma laboral, 
protagonista de les Jornades de Dret 
del Treball i de la Seguretat Social
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Pel que fa als participants, en aquesta 27a edició celebrada el 

passat mes d’abril, hi van prendre part més de 200 professio-

nals relacionats amb el món de l’administració, la universitat, 

la magistratura i la judicatura els quals provenien de diversos 

punts de l’estat.   

Pel que fa a les diverses ponències, al llarg dels dos dies de 

durada de les jornades, se’n van impartir un total de nou. La 

sessió de dijous es va iniciar amb l’acte d’inauguració oficial 

en què van prendre part el subdelegat del Govern a Tarrago-

na, Joan Sabaté, i el director general de Relacions Laborals, 

Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat, 

Òscar Riu. Tots dos van fer referència al tema central de les 

Jornades. D’una banda, Sabaté va afirmar que “la reforma 

laboral era una qüestió de justícia històrica i amb ella s’ha fet 

una clara aposta per la contractació estable com a norma. 

Així, s’han limitat els contractes fixes discontinus per evitar 

abusos i també es regula la subcontractació i els contractes 

formatius, tot incentivant a les empreses a fer contractes de 

llarga durada”. D’altra banda, Riu va afirmar que “malgrat ser 

una reforma de consens, s’haurien d’haver tractat més a fons 

algunes qüestions per tal d’acostar-la a la realitat laboral”. 

Tot i això, va dir “la reforma laboral ha buscat la protecció 

de l’ocupació així com la creació d’una ocupació de qualitat”.

En l’acte d’inauguració de les 27es jornades de Dret del Tre-

ball i de la Seguretat Social, també hi va participar la diputada 

delegada de Recursos Humans de la Diputació de Tarrago-

na, Silvia Puerto, i el president de l’Audiència Provincial, Joan 

Perarnau. Durant la seva intervenció, Puerto, va celebrar el 

fet que la reforma “intenti posar límits a l’excessiva tempo-

ralitat i que tracti qüestions que afecten els treballadors de 

l’administració pública”, mentre que Perarnau va denunciar 

la manca de recursos amb què es troba l’ordre social, ja que, 

segons va dir, “els jutjats socials es van autoreforçar per fer 

front a l’elevat nombre de demandes durant la pandèmia, 

però això no ha estat suficient”.

En aquesta 27a edició 
celebrada el passat mes 

d’abril, hi van prendre part 
més de 200 professionals 



Finalitzat l’acte d’inauguració oficial 

de les Jornades, es va donar pas a les 

diverses ponències, la primera de les 

quals va ser la que va anar a càrrec 

de la magistrada de la Sala Quarta del 

Tribunal Suprem i directora de les Jor-

nades, Rosa M. Virolés, qui va parlar 

sobre les novetats relatives als contrac-

tes formatius i temporals a la reforma 

laboral. Tot seguit, va ser el torn d’Alicia 

Catalá, magistrada de la Sala Social del 

Tribunal Superior de Justícia de Madrid 

i magistrada coordinadora del Gabinet 

Tècnic Sala IV/TS. La seva ponència va 

fer referència a les qüestions relatives 

a les mesures de conciliació durant la 

pandèmia, com la reducció i adaptació 

de jornada o el teletreball. Finalment, la 

darrera ponència del matí va ser la del 

Salvador del Rey, catedràtic de Dret del 

Treball i soci i president de l’Institut Cua-

trecasas, que va tractar diverses qües-

tions relatives a l’aplicació del conveni 

col·lectiu a l’empresa contractista. 

Ja a la tarda, es va parlar del mecanis-

me RED de flexibilitat i l’establització 

de l’ocupació. L’encarregat de parlar 

d’aquesta qüestió va ser Carlos Hugo 

Preciado, magistrat de la Sala Social 

del Tribunal Superior de Justícia de Ca-

talunya. Després de la seva intervenció 

va ser el torn de Fernando Salinas, ma-

gistrat emèrit de la Sala Quarta del Tri-

bunal Suprem, que en la seva ponència 

va tractar les afectacions de la reforma 

laboral en l’ocupació pública. Finalment, 

l’última sessió de dijous va anar a cà-

rrec d’Antonio Benavides, ex Inspector 

de Treball i de la Seguretat Social, advo-

cat i graduat social. En la seva ponència, 

Benavides va parlar sobre els contrac-

tes fixos discontinus i els contractes in-

definits adscrits a una obra, així com de 

quines són les conseqüències dels seus 

incompliments. 

La segona jornada d’aquesta activitat 

formativa, la de divendres, es va iniciar 

amb la ponència “La doctrina del TJUE 

i la seva influència en la doctrina de la 

Sala Quarta”, que va anar a càrrec de 

Maria Luisa Segoviano, magistrada del 

Tribunal Suprem i presidenta de la seva 

Sala Quarta. Tot seguit, va ser el torn del 

cap del Servei Jurídic Delegat Central a 

l’INSS Madrid, Andrés Ramón Trillo Gar-

Salvador 
del Rey Guanter

“L’aplicació del Conveni 
Col·lectiu a l’empresa 

contractista a la Reforma 
Laboral (art.42 ET)”

Antonio 
Benavides Vico

“Regles sobre la fixesa. 
Contractes fixos 

discontinus. Contractes 
indefinits adscrits a 

una obra. La resposta a 
l’incompliment”

 María Emilia 
Casas Baamonde

“La negociació col·lectiva
a la reforma laboral”

Alicia Catalá Pellón 
“Conciliació i pandèmia 
(reducció i adaptació de 

jornada, teletreball, etc.)”

Fernando Salinas Molina
“L’afectació de la Reforma 

Laboral en l’Ocupació 
Pública”

Andrés Ramón 
Trillo García

“La reforma de la pensió 
de jubilació: avançament, 

retard i compatibilitat.  
Reformes en el RETA. 

La discapacitat”

Rosa M. Virolés Piñol
“Els contractes 

formatius i temporals 
a la Reforma Laboral”

Carlos Hugo 
Preciado Domènech

“El mecanisme 
RED de flexibilitat 
i estabilització de 

l’ocupació”

María Luisa 
Segoviano Astaburuaga

”La doctrina del TJUE 
i la seva influència en 
la doctrina de la Sala 
Quarta del Tribunal 

Suprem”

La relació de ponents i ponències
impartides va ser la següent:

TEMA DESTACAT6



cía. Trillo va parlar en la seva ponència de la reforma de la 

pensió de jubilació i les reformes en el Règim Especial de Tre-

balladors Autònoms. Finalment, va ser el torn de Maria Emilia 

Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional i catedràtica 

de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la universitat 

Complutense de Madrid, la qual va parlar sobre el tractament 

de la negociació col·lectiva a la reforma laboral. 

Finalitzada la intervenció de l’expresidenta del Tribunal Cons-

titucional, es va procedir a la cloenda de les Jornades, en la 

qual va prendre part Sofia Moya, directora dels serveis terri-

torials d’Empresa i Treball a Tarragona que va destacar que 

“sempre que es produeix un canvi com el de l’aprovació de la 

Reforma Laboral, es fa molt necessari fer una anàlisi de tot el 

que comporta i, en aquest sentit, el plantejament d’aquestes 

Jornades ha estat molt encertat”.   

Des del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona es fa un 

balanç positiu de la darrera edició de les Jornades de Dret 

Laboral i de la Seguretat Social, que han aconseguit posicio-

nar Tarragona de nou, com el punt de trobada on es donen 

cita de manera anual, diversos representants del món de la 

magistratura, la judicatura, l’administració i la universitat.

Les Jornades de Dret del Treball  
i de la Seguretat Social tornen  
a la normalitat

L’edició d’enguany de les Jornades de Dret del Treball i de la 

Seguretat Social va estar marcada per la tornada a la nor-

malitat d’aquesta activitat formativa, després que l’any passat 

s’haguessin de celebrar de manera telemàtica a causa de la 

Covid. En aquest 2022, es van tornar a dur a terme de mane-

ra presencial i mantenint com sempre, la seva voluntat inicial 

d’impulsar el constant reciclatge dels col·legiats i col·legiades. 

Aquestes jornades són una activitat de pes dins del conjunt 

de l’oferta formativa del Col·legi de Graduats Socials de Ta-

rragona, que les va crear l’any 1995 i que, gràcies als seus 

ponents de referència, als seus programes nodrits de temes 

d’actualitat i al seu caràcter eminentment pràctic, ha acon-

seguit posicionar-les com una cita ineludible per als profes-

sionals que busquen mantenir-se al dia en tot allò que afecta 

l’àmbit laboral i fiscal.

Però si bé es tracta de l’activitat formativa més destacada 

del Col·legi, els col·legiats i col·legiades també disposen de 

nombrosos cursos i seminaris cada mes, en els que també 

es tracten qüestions pràctiques per al seu dia a dia laboral. 

Així mateix, en l’àmbit formatiu és destacable també l’acord 

de col·laboració que el Col·legi de Graduats Socials de Tarra-

gona manté amb la Universitat Rovira i Virgili per tal que els 

alumnes del grau de Relacions Laborals i Ocupació, puguin 

col·legiar-se de manera gratuïta mentre cursen els seus estu-

dis i puguin gaudir de totes les activitats formatives i serveis 

d’atenció i assessorament que s’ofereixen als col·legiats.

Les entitats col·laboradores obse-
quien els assistents a les Jornades

Les entitats col·laboradores del Col·legi de Graduats Socials 

de Tarragona van participar en les Jornades amb la seva 

presència a la zona comercial habilitada al hall de l’hotel. En 

aquest espai van poder informar als assistents sobre els seus 

productes i serveis i a més, moltes d’aquestes entitats van or-

ganitzar sortejos dels seus productes amb els que van pre-

miar l’assistència dels participants a les Jornades.

7TEMA DESTACAT
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El Sopar Col·legial es va celebrar a l’estiu per avançar el retrobament dels col·legiats, després 

de dos anys de pandèmia

El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona va celebrar el 

seu tradicional Sopar Col·legial el passat 17 de juny. Aquesta 

cita anual, tradicionalment, se celebrava pels volts de Nadal, 

però  enguany, després de dos anys sense poder-la celebrar 

a causa de la pandèmia, es va decidir recuperar en aquesta 

data estiuenca. 

Un total de 200 persones, entre col·legiats, personal 

d’empreses col·laboradores i autoritats, van assistir a aquest 

sopar que, d’una banda, va permetre que els membres del 

Col·legi es retrobessin i, de l’altra, va servir per reconèixer la 

tasca dels col·legiats i col·legiades d’aquesta institució que, 

durant el 2020 i 2021, van complir els anys de col·legiació inin-

terrompuda, reconeguts per les habituals distincions atorga-

des pel Col·legi. 

Així doncs, es van atorgar distincions a aquells membres de 

la institució que varen complir 15, 20, 25, 30, 35 i 40 anys de 

col·legiació ininterrompuda. Enguany, a més, es va lliurar la 

Medalla de Sant Josep Artesà en la categoria d’Or, per haver 

estat presidenta del Col·legi de Graduats Socials de Tarrago-

na, durant els anys 2012-2020, a Anna Maria Asamà Esteve, 

qui també va ser reconeguda amb la medalla als Serveis Dis-

tingits, en la Categoria d’Or, per la seva inestimable dedicació 

al col·lectiu i a la defensa i reconeixement de la professió, com 

a membre de la Junta de Govern durant el període comprès 

entre 1997 i 2011, i com a presidenta durant els anys 2012-2020. 

Una llarga ovació en el moment del lliurament d’aquesta dis-

tinció a l’expresidenta del Col·legi, va fer d’aquest, el moment 

més emotiu de la nit. Anna Maria Asamà, va agrair la distinció 

El Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona reconeix la tasca dels seus 
col·legiats

Ricardo Gabaldón, president del 
Consejo General de Graduados 
Sociales de España, va assistir  

al Sopar Col·legial



i “l’ajuda de tots els que heu fet possible que jo hagi arribat 

fins aquí, des dels meus pares, al meu marit i fills, així com 

els membres de la junta, el personal de secretaria i tots els 

col·laboradors i amics”. Asamà, va voler destacar també que 

“els graduats socials són imprescindibles per a la societat, ja 

que es necessiten experts en relacions laborals i per això hem 

d’estar contents de ser-ho”. 

Pel que fa a les distincions, i encara que no es tractava 

d’un dels reconeixements oficials que es lliuren en el marc 

d’aquest sopar, el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona 

va voler atorgar una distinció a Francisco Javier Calejero, di-

rector provincial del Servicio Público de Empleo Estatal. Tal 

com es va destacar, durant la pandèmia, la gestió dels ERTO i 

de les qüestions relacionades amb l’ocupació de les persones, 

es van emportar un major volum de temps i esforços per part 

dels graduats socials. En aquest sentit i tal com es va explicar, 

Calejero va fer una gran labor durant la pandèmia, amb una 

destacada dedicació personal, en facilitar la feina dels gra-

duats socials. Per aquest motiu, la junta del Col·legi, en nom 

dels col·legiats i col·legiades, va voler reconèixer aquesta en-

comiable tasca per part del director provincial del SEPE. 

Entre les autoritats assistents al Sopar Col·legial, va destacar la 

presència de Ricardo Gabaldón, president del Consejo General 

de Graduados Sociales de España. Gabaldón va voler “agrair 

l’esforç i la feina feta pels graduats socials durant els dos anys 

de pandèmia. Una tasca que va ser molt important i necessària”.

Per la seva banda, el president del Col·legi de Graduats Socials 

de Tarragona, Jaume Francesch, va destacar que “mereixem 

el reconeixement a la nostra tasca professional, més enllà del 

que ja hem rebut per la nostra intervenció d’assessorament 

laboral en la gestió de l’expedient de regulació més gran de la 

història. Ara tenim davant una tasca de recuperació econòmi-

ca i aquí estarem els despatxos dels graduats socials, dispo-

sats a continuar treballant per la justícia social i el progrés”.

Pel que fa a la gestió de la pandèmia, el secretari de Treball 

de la Generalitat de Catalunya, Enric Vinaixa, va destacar que 

només en el moment de l’esclat de la Covid es van haver de 

gestionar 150.000 expedients de treball i que, en una situació 

tan inesperada com aquella, el col·lectiu va ser clau per acon-

seguir que ningú quedés enrere.

Finalment, Eusebi Campdepadrós, secretari per a 

l’administració de Justícia, va afirmar que “el departament de 

Justícia és un departament social i si alguna cosa el represen-

ta, és el dret social”. Així mateix, va explicar que “el govern 

tenia un deute a Tarragona, que era el de dotar-la amb un 

equipament nou, i en això estem treballant”. 

Les autoritats que van assistir al sopar d’aquest 2022, van ser 

Rosa M. Virolès, magistrada de la Sala del Social del Tribunal 

Suprem; Joan Perarnau, president de l’Audiència Provincial 

Tarragona; Jaume Casas, alcalde de la Riera de Gaià; Joaquim 

Nin, vicepresident Diputació de Tarragona, i Montserrat Cer-

queda, degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona.

RELACIÓ DE LES DISTINCIONS ATORGADES 
DURANT EL SOPAR COL·LEGIAL: 

Medalla de Sant Josep Artesà, al Mèrit Professional, en 

la categoria de Bronze, per la permanència ininterrompu-

da en el Col·legi durant 15 anys.

Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball, en la categoria 

d’Or, per la permanència ininterrompuda en el Col·legi, com a 

col·legiat exercent, durant 20 anys. Lliurada per Rosa M. Virolés.

Medalla de Sant Josep Artesà, al Mèrit Professional, en la 

categoria de Plata, per la permanència ininterrompuda en 

el Col·legi, durant 25 anys.

ACTIVITAT COL·LEGIAL10
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Distinció per la permanència ininterrompuda al Col·legi 

durant 30 anys.

Medalla de Sant Josep Artesà en la categoria d’Or, per 

haver estat presidenta de l’Il·lustre Col·legi Oficial de 

Graduats Socials de Tarragona, durant els anys 2012-2020, 

a Anna Maria Asamà Esteve. Lliurada per Jaume Francesch.

Medalla als Serveis Distingits, en la Categoria d’Or, per 

la seva inestimable dedicació al col·lectiu i a la defensa 

i reconeixement de la nostra professió, com a membre 

de la Junta de Govern durant el període 1997-2011, i com a 

presidenta durant els anys 2012-2020, a Anna Maria Asa-

mà Esteve. Lliurada per Ricardo Gabaldón.

Distinció per la permanència ininterrompuda al Col·legi 

durant 35 anys.

Placa commemorativa, com a homenatge pels seus 40 anys 

de col·legiació ininterrompuda. Lliurada per Eusebi Campde-

padrós.
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El Col·legi de Graduats Socials de Tarra-

gona va celebrar la seva Junta General 

Ordinària de 2022, el passat 18 de maig. 

Durant aquesta sessió que es va dur a 

terme de manera presencial, es van apro-

var els diversos punts de l’ordre del dia. 

Entre les qüestions tractades més relle-

vants durant aquesta Junta, hi va haver 

la presentació de la Memòria anual i 

comptable de 2021, documents en què 

es recopila tota la informació relativa a 

l’activitat col·legial de l’esmentat exer-

cici. Així doncs, la Junta va sotmetre 

a estudi els documents que varen ser 

aprovats pels membres. Tanmateix, es 

va procedir a l’examen del pressupost 

per a aquest 2022 i el president del 

Col·legi, Jaume Francesch, va poder ex-

plicar l’estat del conjunt d’actuacions i 

gestions dutes a terme per aquesta ins-

titució, en defensa del col·lectiu profes-

sional dels graduats socials. 

D’altra banda, cal destacar que la Jun-

ta de Govern també ha celebrat dues 

sessions extraordinàries des de princi-

pis d’any, amb l’objectiu de tractar dues 

iniciatives d’interès per als col·legiats. 

En aquest sentit, una de les propostes 

aprovades per la Junta de Govern ha 

estat la de la modificació dels Estatuts 

del Col·legi de Graduats Socials de Ta-

rragona, en el seu article 8 apartat P, 

relatiu al foment de l’ús de la llengua 

catalana en les relacions que les per-

sones col·legiades mantinguin amb les 

administracions públiques de Catalun-

ya. Així doncs, la Junta Extraordinària 

va aprovar la seva nova redacció, fent 

especial menció a la divulgació de les 

eines que es puguin habilitar per al fo-

ment de l’ús del català en les relacions 

dels col·legiats i col·legiades amb les ad-

ministracions. 

L’altra proposta aprovada en Junta Ge-

neral Extraordinària té a veure amb la 

iniciativa d’estudiar la renovació de la 

insígnia del Col·legi de Graduats Socials 

de Tarragona i buscar propostes que es 

presentaran als col·legiats i col·legiades 

per a la seva valoració. 

El Col·legi celebra la Junta General Ordinària 
i aprova el pressupost per a 2022

IL·LTRE. COL·LEGI OFICIAL 
DE GRADUATS SOCIALS 
DE TARRAGONA
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Com està Catalunya després de 2 anys 
de pandèmia?
Catalunya ha demostrat una gran forta-
lesa i solidesa malgrat les circumstàncies. 
En els primers sis mesos d’aquest any i 
en termes absoluts, Catalunya és líder en 
creació d’ocupació (l’afiliació ha augmen-
tat en 118.092 afiliacions a la Seguretat 
Social, un 3’4% acumulat), i líder en 
descens de l’atur a l’Estat. Es confirma la 
solidesa de la recuperació en el món del 
treball, tot i que òbviament estem ama-
tents a la situació internacional, la qual 
cada cop més impacta directament i ràpi-
dament en una economia globalitzada.

S’ha recuperat l’ocupació destruïda en 
aquest període?
Sí, així és, sens dubte. Fins la primera mei-
tat de l’any, s’han comptabilitzat, de mi-
tjana, 3.637.223 afiliacions a la Seguretat 
Social a Catalunya, la dada d’afiliació més 
elevada de la sèrie històrica disponible, 
que va començar l’any 2004.

La Covid també va provocar l’aplicació 
de nombrosos Expedients de Regulació 
d’Ocupació. En quin punt ens trobem?
Després dels moments més intensos 
de la pandèmia, la situació ha anat poc 
a poc normalitzant-se. Hem de pensar 
que al 2020 es van gestionar més de 
130.000 expedients de regulació tempo-

ral d’ocupació (ERTO’s), quan en els anys 
anteriors el volum es situava entre els 
300 i els 700 a l’any. Per tant, l’esforç que 
es va fer en el seu moment va ser titànic 
per totes les parts implicades, no només 
òbviament per part de l ‘Administració, 
sinó com la vostra entitat, que va assumir 
el repte de donar una resposta a l’alçada 
de les circumstàncies i en aquest sentit, 
va demostrar una voluntat de servei que 
es va veure traduïda amb un excel·lent 
servei a les empreses i les persones 
treballadors. Pel que fa a l’actualitat, entre 
gener i juny d’enguany s’han presentat 
1.171 expedients de regulació d’ocupació, 
dels que 1.078 són temporals, bé de 
suspensió de contracte o bé de reducció 
de jornada.

Com valoraría el paper jugat pels gra-
duats socials en el context d’aquests 
ERTO pandèmics? 
El nivell de col·laboració mútua de la vos-
tra entitat i el Departament va ser cabdal 
per atendre de forma urgent la immensa 
necessitat de poder donar cobertura 
administrativa i legal a la situació. En 
aquest sentit, agraït novament pel paper 
del col·legi.

Una altra crisi és la bèl·lica entre 
Rússia i Ucraïna. La Unió Europea va 
activar la directiva que permet a la 

població ucraïnesa tenir permís de 
residència i autorització per treballar. 
Com s’està gestionant des del Depar-
tament?
Davant aquesta situació, el Govern es 
va activar ràpidament per poder donar 
resposta a les persones refugiades. Es va 
crear un comissió específica de Govern 
per acordar i coordinar la resposta hu-
manitària per part de les administracions 
públiques de Catalunya, amb represen-
tació de quasi tots els Departaments de 
la Generalitat, atès que calia donar una 
resposta integral i transversal a aques-
tes persones, des d’atenció sanitària, 
allotjament, acollida... En aquest sentit, 
es va habilitar un telèfon d’informació es-
pecífic i diferents materials per informar 
de totes els serveis que oferíem. En el 
cas del Departament d’Empresa i Treball 
i d’acord amb les nostres competències, 
vam establir un dispositiu d’orientació 
laboral que va donar resposta a més 
de 2.000 persones refugiades, tant en 
allò referent a l’orientació com a la seva 
inserció.

Quines són les xifres d’aquesta integra-
ció social i laboral d’ucraïnesos a les 
comarques de Tarragona? 
D’aquestes més de 2.000 persones ateses, 
a la demarcació de Tarragona i Terres de 
l’Ebre hem atès a més de 200 persones.

“El Departament ja 
ha executat el 96% 
dels recursos que 
va destinar fa onze 
mesos al pla de xoc 
per l'ocupació”

Enric Vinaixa i Bonet
Secretari de Treball del Departament d’Empresa i Treball

Enric Vinaixa és el secretari de Treball del Departament d’Empresa i Treball. Després de la 
crisi de la Covid, aquest departament ha invertit, en els darrers 11 mesos, 880 milions d’euros 
en programes d’inserció laboral, formació i orientació.    



«La col·laboració 
mútua dels graduats 
i el Departament 
va ser cabdal per 
donar cobertura 
administrativa i legal 
a la situació [de la 
pandèmia]»
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El Programa d’economia social impulsat 
pel Departament ha complert cinc anys 
de trajectòria. Quin balanç en fa?
Certament, el programa d’Economia 
Social de la Generalitat ha complert 5 
anys i el balanç és força positiu. Aquest 
programa ha situat l’Economia Social i 
Solidària com a motor de transformació 
del model econòmic i social, per avançar 
cap a una economia sostenible, centrada 
en les persones i arrelada al territori. 
Dins d’aquest programa, destaquem 
les comunalitats urbanes, els ateneus 
cooperatius i els projectes singulars. 
Aquesta és l’economia que històricament 
ha vertebrat i ha de continuar vertebrant 
la societat i l’acció social catalana. Aquest 
és doncs, l’economia que ens permet 
tenir un país d’emprenedoria col·lectiva, 
d’activisme solidari, associacionisme, coo-
perativisme, de treball autònom i de petit 
empresariat. El programa de comunalitats 
urbanes s’emmarca així en les trans-
formacions democràtica, social, verda i 
feminista que guia l’acció política del Go-
vern de la Generalitat, amb un programa 
que  vol ser una eina més de recuperació 
econòmica i de reactivació de l’economia 
productiva i reproductiva, aprofundint en 
els valors vertebradors de l’economia i la 
societat catalana (emprenedora, activa, 
col·lectiva) i afegir-ne d’altres imprescin-
dibles per encarar el futur: el feminisme, 
l’ecologisme i la innovació tecnològica. En 
aquests 5 anys del Programa d’Economia 
Social de la Generalitat hem estat capaços 
de crear més de 4.700 llocs de treball i 
més de 1.000 noves empreses. A més, les 
activitats dels 14 Ateneus Cooperatius de 
Catalunya han arribat a gairebé 124.000 
persones. Actualment, els Ateneus Coope-
ratius desenvolupen i gestionen projectes 
d’un any però la nostra aposta és ampliar 
a 3 anys la gestió. Així, més enllà de la 
ferma voluntat de consolidar projectes, 
l’objectiu també és arribar a la gent que 
encara està allunyada de l’Economia 
Social i Solidària. 

Què ha canviat arran de la introducció 
de l’economia social?
El programa d’Economia Social de la Ge-
neralitat ha suposat una palanca de trans-
formació del model econòmic i social, per 
avançar cap a una economia sostenible, 
centrada en les persones i arrelada al 
territori. Des del Govern de la Generalitat 
tenim molt present que l’Economia Social 
i Solidària configura un sistema econòmic 
que es caracteritza per situar a la persona 
i la comunitat al centre de la seva activitat 
i prioritzar el benestar col·lectiu. Alhora, 

tenim ben present que és un sistema pro-
ductiu que s’orienta vers a una economia 
que aculli els principis de transparència, 
la participació, la sostenibilitat, l’equitat, 
la inclusió, la solidaritat i el compromís 
amb la comunitat i el que és cabdal, amb 
una clara voluntat transformadora davant 
l’actual context de desequilibri, desigual-
tat i exclusió social. L’economia social i 
solidària es troba en una posició estratè-
gica inèdita, ja que la transformació del 
model productiu que busquem connecta 
plenament amb els objectius que li són 
propis, amb tot allò que la defineix. En 
conseqüència, donar suport al sector i 
fomentar l’Economia Social i Solidària és 
una prioritat del Departament d’Empresa i 
Treball en aquesta legislatura.

En el segon trimestre del 2022 s’ha 
produït un descens continuat de la taxa 
d’atur a Catalunya. És una dinàmica 
relacionada amb l’ocupació estacional 
vinculada al turisme?
Històricament el món del treball a Catalun-
ya ha tingut una forta estacionalitat que 
s’ha anat traduint en uns mesos on acostu-
ma a créixer l’atur (setembre a desembre) 
i mesos on acostuma a baixar (de març 
a juliol). Malgrat aquesta lectura de les 
sèries històriques cal estar amatents a les 
variacions de l’economia que, per globalit-
zada, depenent i força estacional pel cas 
de Catalunya, es veu afectada ràpidament 
La fluctuació dels indicadors, especialment 
des del 2019, repunten en positiu i negatiu  
de forma molt més ràpida, del que fins ara 
ens deien les series històriques, en molts 
sectors del teixit productiu. És una de les 
conseqüències directes dels impactes 
externs, en una economia com la Catalana 
fortament globalitzada.

Quin és el perfil de la persona desocupa-
da a les comarques de Tarragona?
El primer semestre d’enguany va acabar 
amb  40.553 persones en situació d’atur 
a la demarcació de Tarragona, 12.028 per-
sones menys que fa un any. És un descens 

del 22,36%. D’aquesta quantitat, 16.862 
són homes i 23.691 són dones apuntats 
a les oficines de treball. 1.286 persones 
tenen menys de 25 anys, i 38.068 més 
de 25 anys. La major part de les perso-
nes en situació d’atur a la demarcació de 
Tarragona és del sector Serveis (28.488); 
i a continuació les del sector Indústria 
(3.652); Construcció (3.619); i Agricultura 
(1.879). Més de la meitat de les persones 
en atur, en concret, 23.816, tenen 45 o més 
anys. I del conjunt de persones sense feina 
registrades a les oficines de treball de la 
demarcació de Tarragona, 18.922 porten 12 
mesos o més temps inscrites.

Com s’està treballant per al foment de 
l’ocupació?
Com el conseller d’Empresa i Treball, 
Roger Torrent, va explicar en seu parla-
mentària, el Departament ja ha executat 
el 96% dels recursos que va destinar fa 
onze mesos al pla de xoc per l'ocupació. 
S'han utilitzat gairebé 880 dels 917 milions 
d’euros previstos inicialment que han 
beneficiat milers de persones en progra-
mes d’inserció laboral, formació i orienta-
ció amb l’objectiu d’oferir un futur digne 
a les persones. Aquest Govern no deixa 
ningú enrere i cada persona que aconse-
gueix avançar i construir un projecte de 
vida digna amb una feina en condicions 
dignes és un èxit pel conjunt del país. En 
concret i perquè fa a l’àmbit del foment 
de l’ocupació, es destinen 335’5 milions 
d’euros i una previsió de quasi de 24.000 
persones beneficiàries en diferents pro-
grames.

Quines actuacions en destacaria?
Pel que fa als programes de forment de 
l’ocupació, podem destacar el de Primera 
experiència a l’administració pública on 
hem atorgat 13,3 milions d’euros amb la 
contractació de 570 persones; els Ajuts 
a la contractació de joves menors de 30 
anys on hem destinat 135 milions d’euros 
a dues modalitats, contracte laboral i 
contracte en practiques, amb  més de 
6.000 persones beneficiàries; i els Ajuts 
a la contractació de majors de 30 anys, 
amb un pressupost de 39 milions d’euros, 
que ampliat fins els 44,6 milions,  hem 
rebut sol·licituds per un import de més 
de 90 milions d’euros. S’hi beneficien 
mes de  3.800 persones. Així mateix, el 
Departament destina 80 milions d’euros al 
programa de Formació d’Oferta en Àrees 
Prioritàries (FOAP), la inversió més alta de 
la història en aquest programa, que sub-
venciona la realització d’accions de forma-
ció professional ocupacional ajustades a 
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les necessitats sectorials i territorials. Fem 
aquest esforç perquè la Formació Pro-
fessional és clau per la transformació del 
model productiu del país i per oferir opor-
tunitats, en especial, a les persones que es 
troben en una situació d’atur estructural. 
Val a dir que aquest esforç pressupostari 
es correspon amb el realitzat en el conjunt 
de programes de formació professional 
ocupacional del SOC, que enguany su-
peren els 111,2 milions d’euros de dotació, 
xifra que representa un creixement del 
19,4% en aquest àmbit estratègic per a la 
inserció laboral i la competitivitat de les 
empreses. El Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) calcula que es podran 
oferir 2.000 cursos formatius, mitjançant 
els quals 30.000 persones podran millorar 
la seva formació i les seves capacitats 
laborals, tot adequant-les a les demandes 
del teixit empresarial de cada comarca. 
Assenyalar el programa de formació pro-
fessional dual, el qual hem augmentat fins 
els 25.000.000 d’euros, un 19 % més que 
l’any passat, amb una previsió de mes de 
2.000 contractes.

Hi ha programes d’ajuts als treballadors/
es autònoms?
Sí. El Departament destina 45,5 milions 
d'euros al nou programa 'Ocupació + 
Transformació' dirigit a autònoms, mi-
croempreses i cooperatives. Es tracta d’un 
ajut de 5.000 euros per aquests àmbits 
que tinguin entre 1 i 5 persones assala-
riades. L’objectiu és el manteniment de 
l’ocupació durant un mínim de sis mesos 
i la realització d’una acció formativa per 
facilitar la transició cap a l’economia verda 
o digital. Vull subratllar que és el programa 
d’ajuts directes més gran dirigit a treballa-
dors autònoms i microempreses que ha 
fet el Departament. A més, hem  de recor-
dar que aquesta iniciativa d’ajuts directes 
és la més gran dirigit a persones treballa-
dores autònomes i microempreses que ha 
fet el Departament fins al moment, sense 
oblidar que entre els anys 2019 i 2020, per 
pal·liar els efectes econòmics provocats 
per la covid-19, vam concedir 665,5 milions 
d’euros en ajuts a unes 270.000 persones 
treballadores autònomes. I avanço que el 
darrer trimestre de l’any hi haurà un nou 
ajut a persones treballadores autòno-
mes que es dirà “TU + 1”. En aquest cas, 
l’objectiu és fomentar la contractació 
indefinida d’una persona treballadora en 
situació d’atur per part d’autònoms que no 
tenen cap assalariat al seu càrrec, de ma-
nera que el Departament subvencionarà 
el cost laboral de la persona contractada 
durant 12 mesos, amb un mínim de per-

manència de la contractació de 18 mesos. 
L’import previst d’aquesta convocatòria 
per afavorir el creixement del projecte 
professional d’aquestes persones treba-
lladores autònomes és de 10,9 milions 
d’euros.

Quins plans tenen?
Aprofito la pregunta amb un exemple 
de l’aposta decidida del Departament 
per a ajudar les persones treballadores 
autònomes i per fomentar l’autoocupació. 
Em refereixo a l’ajut a l’autoocupació de 
persones joves amb els fons REACT-UE 
que enguany ha executat el Departament. 
Consisteixen en una subvenció d’un import 
fix de fins a 13.510 euros per a cada jove 
donat d’alta com a persona treballadora 
autònoma durant dotze mesos, per garan-
tir un ingrés mínim a la persona treballa-
dora autònoma a l’inici de la seva activitat 
econòmica. Un total de 1.358 persones 
joves, d’entre 18 i 31 anys, se n’han benefi-
ciat. D’aquests, 113 de Tarragona i 85 de les 
Terres de l’Ebre. S’han atorgat 18.346.000 
euros, dels que 1.526.000 a Tarragona, i 
1.148.350 a les Terres de l’Ebre.

El seu Departament ha anunciat la 
inversió de 65 milions d’euros en cursos 
de formació per a persones treballado-
res. Com es gestionarà aquest programa 
d’ajuts? 
La demarcació de Tarragona veurà 
incrementat el nombre de persones 
treballadores ocupades que milloraran 
la seva formació ocupacional mitjançant 
els programes impulsats i subvencionats 
pel Consorci per a la Formació Contínua 
de Catalunya (CFCC). Preveiem que seran 
unes 28.000 persones, de les que 8.000 
seran a les Terres de l’Ebre. La formació 
contínua és clau perquè s’ha d’entendre 
com un procés al llarg de la vida profes-
sional que beneficia les persones treballa-
dores i les empreses, i per això el Depar-
tament impulsa la formació contínua. El 
2022 hem ampliat el pressupost i el nom-
bre de programes de la formació contínua 

de persones treballadores ocupades, en 
uns moments on el manteniment dels llocs 
de treball passa per adaptar-se als canvis 
constants d’uns sectors en constant evo-
lució. Dels 42 milions pressupostats inicial-
ment per enguany per tot Catalunya hem 
arribat ja als 65 milions per la suma d’una 
partida de 23 milions finançats amb fons 
REACT-EU associada als programes per a 
la requalificació de persones treballadores 
en actiu. Aquesta ampliació pressupostària 
ha fet créixer fins a 250.000 la previsió de 
persones treballadores ocupades que en-
guany podran millorar la seva formació a 
tot Catalunya. Les subvencions que el CCFC 
atorga als centres de formació permeten a 
les persones treballadores en actiu formar-
se sense que hagin de fer front a cap cost 
econòmic. Com a entitat impulsora de la 
formació professional per a l’ocupació, 
el CFCC està treballant per a assolir nous 
reptes d’acord amb les necessitats dels 
treballadors, de les treballadores i de les 
empreses catalanes, adaptant-se a cada 
moment. L’àmplia oferta formativa es veu 
enriquida amb els programes REACT-UE 
que, per la formació contínua, es basen en 
tres pilars: digitalització, economia verda, 
atenció a les persones i resiliència de 
l’economia.

Aquest Col·legi també aposta de valent 
per la formació com a eina de reciclat-
ge per als seus membres. Quina opinió 
li mereix aquesta activitat col·legial 
formativa?
Més enllà de la tasca del Govern en relació 
a la formació professional, a  l’orientació, 
o la inversió en polítiques per a la millora i 
a la qualitat constant de l’ocupació de les 
persones treballadores, cal que tinguem 
molt present que aquestes no es desenvo-
luparien en plenitud si no comptessin amb 
la participació activa del conjunt institucio-
nal que composa la societat catalana.  I en 
el cas del conjunt de col·legis de graduats 
socials, des del Govern de la Generalitat 
tenim molt present la importància del 
conjunt d’accions d’assessorament jurídic 
en matèria social i laboral, l’expertesa en 
l’àmbit de les relacions laborals, dels recur-
sos humans, de les tasques de consultoria 
en dret laboral i de la Seguretat social i 
les tasques vitals en matèria de preven-
ció de riscos laborals. Tot i tothom suma: 
l’objectiu comú és fer que el capital humà 
esdevingui un bé que cal mantenir i cuidar 
de manera constant. No fer-ho, suposaria 
finalment un alt cost tant per les persones 
com per a les empreses i seria una inver-
sió totalment ineficaç del teixit productiu, 
tant públic com privat.

Unes 28.000
persones de la 
demarcació de 
Tarragona milloraran 
la seva formació 
ocupacional mitjançant 
els programes del 
CFCC
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Dos son las sentencias que en esta oca-

sión he seleccionado para comentar, 

sobre materias dispares, pero que he 

considerado de interés para el colecti-

vo: La STS/IV  -Pleno- de 20/04/2022 

(rco. 241/2021); y la STS/IV -Pleno- de 

05/07/2022 (rcud. 906/2019):

Primera.- 1.- La STS/IV -Pleno- de 

20/04/2022 (rco. 241/2021), resuelve 

un despido colectivo COVID 19, anali-

zando la aplicabilidad del art. 2 del RDL. 

9/2020 en relación con los arts. 22 y 23 

del RDL 8/2020.

Se interesaba en el escrito de deman-

da la nulidad de la decisión extintiva o 

subsidiariamente la declaración como 

no ajustada a derecho con los efectos 

inherentes a tal declaración, invocando 

causas objetivas organizativas y pro-

ductivas derivadas de la rescisión del 

contrato de prestación de servicios por 

parte de Airbnb, remitiéndose -para su 

explicación- al informe técnico y al in-

forme jurídico aportados al inicio del 

período de consultas. Los afectados son 

924 trabajadores/as, de los cuales 908 

es personal adscrito a la contrata y 16 

personal de "estructura".

La Sala de instancia desestimó la de-

manda, declarando ajustada a derecho 

la decisión de la empresa relativa a la ex-

tinción de los 924 contratos de trabajo. 

2.- Por los Sindicatos demandantes, se 

formula recurso de casación ordinario, 

denunciando esencialmente la vulnera-

ción de lo dispuesto en los arts. 22 y 23 

del RDL 8/2020 y art. 2 del RDL. 9/2020, 

en relación con el art. 14 CE, art. 35 CE; 

art. 51 ET en relación con art. 2.3 de la Di-

rectiva 93/59 y art. 4.2 del RD 1483/2012.

La posición de las recurrentes, queda 

claramente definida en la sentencia 

recurrida al señalar que se postula 

“como pretensión principal, la decla-

ración de nulidad del despido colec-

tivo impugnado al apreciar fraude de 

ley en la actuación de la demandada, 

razonando que -ante la rescisión uni-

lateral del contrato de prestación de 

servicios por parte de Airbnb (por 

causa que vincula al COVID-19 y al es-

tado de alarma)- optó por el despido 

colectivo de los casi 1.000 empleados 

adscritos a dicho servicio, ignorando 

la prohibición de despido por causa de 

fuerza mayor o causas ETOP relacio-

nadas con el COVID-19 establecida en 

él  art. 2 del RDL 9/2020 , en relación a 

las medidas previstas· en los  artículos 

22  y  23 del RDL 8/20 , que posibili-

taban haber afrontado dicha situación 

mediante las excepcionales medidas 

de flexibilidad interna como los ERTE 

reguladas en dichas normas. Como se-

gunda causa que fundamenta la pos-

tulación de nulidad del despido, invoca 

la mala fe negocial de la demandada, 

al haber retenido hasta la última re-

unión del período de consultas la in-

formación relativa a la indemnización 

percibida de. Airbnb por la rescisión 

de la contrata. Finalmente, y como 

pretensión subsidiaria, postula se de-

clare no ajustado a derecho el despido 

impugnado, por no justificarse la con-

currencia de las causas organizativa 

y productiva invocadas, por no haber 

dado cumplimiento al art. 18 del Con-

venio Colectivo de· Contact-Center a 

efectos de la recolocación del personal 

afectado en la plantilla de la empresa 

sucesora en la prestación de servicios 

y, en todo caso, por la manifiesta falta 

de proporcionalidad del despido.”.

La sentencia, analizando los preceptos 

denunciados, una vez más se hace eco 

de la doctrina consolidada de la Sala 

IV al respecto, y con cita asimismo de 

la exposición de motivos del Real De-

creto-ley 9/2020 (y de la Ley 3/2021) 

manifiesta que: “no obstante la vigen-

cia de las diversas causas de despido y 

extinción de los contratos previstas en 

la normativa laboral, el Gobierno refor-

zó los procedimientos de suspensión y 

reducción de jornada». Las citadas nor-

mas refuerzan los mecanismos de flexi-

bilidad interna pero no elimina, sino que 

subsisten, las diversas causas de despi-

do previstas en la normativa laboral”.

Refiere que <<El necesario equilibrio 

entre el derecho al trabajo y la libertad 

de empresa que la Constitución prote-

ge (arts. 35 y 38) está recogido en esas 

normas. La arquitectura de los ERTE 

descansa en la temporalidad y coyuntu-

ralidad de sus causas, lo que hace que 

no sean idóneos para afrontar situacio-

nes definitivas y estructurales. La tesis 

contraria, en vez de preservar el em-

pleo, podría perjudicar la continuidad 

y viabilidad de la actividad empresarial.

En cumplimiento de los citados pre-

ceptos, no cabe aducir como causa de 

despido aquélla que deriva de la pan-

demia y es esencialmente temporal, en 

cuyo caso el empresario debe proceder 

a las suspensiones o /reducciones de 

jornada de carácter temporal. Sin em-

bargo, aunque las causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción 

estén relacionadas con el COVID-19, si 

se acredita que son objetivamente de-

finitivas y que han adquirido una sus-

tantividad propia incompatible con la 

temporalidad propia de los ERTE, en tal 

Comentarios a la STS/IV  -Pleno- de 20/04/2022 
(rco. 241/2021); y la STS/IV -Pleno- de 
05/07/2022 (rcud. 906/2019)

Rosa María Virolés Piñol
Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 
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caso la empresa sí que podrá acordar el 

despido colectivo (u objetivo).

La cláusula de salvaguarda de empleo 

establecida en la disposición adicio-

nal sexta del Real Decreto-ley 8/2020, 

inicialmente aplicable a los ERTE por 

fuerza mayor del art. 22 de esa norma 

y posteriormente extendida a los ERTE 

por causas económicas, técnicas, orga-

nizativas y de producción del art. 23 del 

Real Decreto-ley 8/2020 que se han be-

neficiado de las exoneraciones de cuota; 

revela que si la empresa acredita que las 

causas son estructurales y no meramen-

te coyunturales, los ERTE no constituyen 

una medida idónea para afrontarlas.

En caso contrario, al finalizar las prórro-

gas del art. 2 de la Ley 3/2021, la em-

presa se encontraría con un exceso de 

plantilla estructural y con una cláusula 

de salvaguarda de empleo que supon-

dría que debería mantener el empleo 

durante seis meses desde la reanuda-

ción de la actividad.>>

Señala la doctrina que ampliamente ex-

pone la sentencia que, en aquellos su-

puestos en que los efectos económicos 

de la pandemia tengan consecuencias 

tan negativas que impidan la perviven-

cia de toda o parte de la actividad ante-

rior, el acceso a un ERTE resultaría una 

medida paliativa insuficiente. No puede 

exigirse a una empresa que sufra esas 

dificultades que siga manteniendo ín-

tegra toda su plantilla mediante ERTE 

durante un prolongado lapso temporal, 

lo que podría afectar al mantenimiento 

definitivo del empleo.>>

3.- La sentencia, manteniendo la conso-

lidada doctrina, sienta bien claro que si 

la empresa prueba que concurren cau-

sas económicas, técnicas, organizativas 

o de producción que tienen naturaleza 

estructural y no meramente coyuntural, 

aunque estén relacionadas con el CO-

VID-19, deberá proceder al despido co-

lectivo y no a una suspensión de contra-

tos cuya duración limitada en el tiempo 

no responde a la naturaleza atemporal 

de dichas causas. 

El legislador de excepción solamen-

te permite la adopción de medidas de 

flexibilidad de salida cuando no sea 

posible afrontar la crisis empresarial 

mediante las citadas medidas de flexi-

bilidad interna.

Incumbe a la empresa acreditar, que 

las circunstancias que motivaron el 

despido colectivo son estructurales 

y no meramente coyunturales: que 

las medidas de flexibilidad interna de 

los arts. 22 y 23 del Real Decreto-ley 

8/2020 son realmente insuficientes 

para paliar su situación crítica. Si así 

lo hace, cumpliendo con el resto de 

requisitos legales, la calificación del 

despido no podrá ser otra que la de 

ajustado a derecho. 

Se sienta en la sentencia, una vez más 

la doctrina de que si concurren las cau-

sas coyunturales previstas en los arts. 

22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 no 

se considerará justificado el despido o 

la extinción del contrato de trabajo por 

fuerza mayor o por causas económicas, 

técnicas, organizativas y de producción; 

sino que dichas circunstancias facultan, 

en su caso, para proceder a la suspen-

sión de contratos o reducción de jorna-

da por fuerza mayor (art. 22) o para la 

suspensión o reducción de jornada por 

causas económicas, técnicas, organiza-

tivas o de producción (art. 23). 

Por el contrario, si la empresa acredita la 

existencia de una situación estructural, sí 

que puede acordar el despido colectivo.

4.-  Aplicada dicha doctrina al caso  par-

tiendo del relato fáctico de instancia, es 

claro que el art. 2 del RD-L 9/2020, en 

tanto que la causa que sustenta la deci-

sión del despido colectivo, no tiene por 

causa directa la pérdida de actividad por 

consecuencia del COVID-19, sino que la 

causa directa es la rescisión del contra-

to de prestación de servicios mercanti-

les a la empresa Airbnb que dio lugar al 

despido colectivo operado con efectos 

del 12 de junio de 2020, ha sido inter-

pretado correctamente y la sentencia 

de instancia es ajustada a derecho. 

La sentencia en cuestión no puede 

pronunciarse sobre la calificación del 

despido como nulo o subsidiariamente 

como no ajustado a derecho, justamen-

te porque no estamos ante una causa 

coyuntural, sino estructural que deter-

mina la viabilidad del despido y en con-

secuencia la declaración como ajustado 

a derecho, confirmando y declarando la 

firmeza de la sentencia recurrida.

5.- La sentencia no se pronuncia ni pue-

de hacerlo, sobre el esperado análisis 

sobre la calificación del despido como 

Rosa María Virolés Piñol
Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 



nulo o no ajustado a derecho; y ello 

atendiendo a las circunstancias concu-

rrentes al quedar justamente acredita-

da la existencia de la causa estructural 

productiva alegada.

Valga dicha sentencia para aclarar y 

confirmar la doctrina de la Sala IV/TS 

al respecto y en concreto para sentar 

los requisitosexigidos o la línea a seguir, 

según concurra una causa coyuntural 

o estructural.

Segunda.- 1.- La STS/IV -Pleno- de 

05/07/2022 (rcud. 906/2019), re-

suelve en materia de Seguridad So-

cial, denegando la pretensión de la 

demanda de reconocimiento de pres-

tación de paternidad en supuesto en 

el que se produjo un alumbramiento 

sin vida a las 39 semanas y tres días 

de gestación. La sentencia contiene 

un voto particular al que asimismo me 

referiré. 

La cuestión que se plantea en el re-

curso de casación para la unificación 

de doctrina que resuelve la Sala IV/

TS, consiste en determinar si el de-

mandante -ahora recurrente- tiene 

derecho a la prestación de paternidad, 

como consecuencia del alumbramien-

to sin vida a las treinta y nueva sema-

nas y tres días de gestación de la hija 

que él y su esposa (quien sí percibió 

íntegramente la prestación de mater-

nidad) esperaban. 

Como datos esenciales cabe destacar 

que la esposa del recurrente en casa-

ción unificadora dio a luz el … de junio 

de 2018 una niña que había fallecido 

(muerte anteparto) el día anterior. A 

la esposa del recurrente se le recono-

ció la prestación de maternidad por 

resolución del INSS de … de junio de 

2018. 

El demandante solicitó en su día la 

prestación de paternidad, que le fue 

denegada por resolución del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social.

Frente a la misma formuló demanda 

ante el Juzgado de lo Social, que fue 

desestimada por sentencia confirma-

da por la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia. 

2.- Recurre el demandante en ca-

sación para la unificación de doctri-

na, y la sentencia de la Sala IV/TS de 

05/07/2022 (rcud. 906/2019) -Pleno- 

en su voto mayoritario, desestima la 

pretensión confirmando la sentencia 

recurrida.

Superado el requisito de la contradic-

ción, refiere la Sala el momento tem-

poral del hecho causante, señalando 

que en la redacción entonces vigente, 

eran causa de suspensión del contrato 

de trabajo la maternidad (artículo 45.1 

a) y 48.4 ET) y la paternidad (artículos 

45.1 a) y 48.7 ET), existiendo correla-

tivamente las prestaciones de Seguri-

dad Social por maternidad (artículos 

177 a 182 LGSS de 2015) y por paterni-

dad (artículos 183 a 185 LGSS de 2015).

En la actualidad, tras el Real Decreto-

ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 

urgentes para garantía de la igualdad 

de trato y de oportunidades entre mu-

jeres y hombres en el empleo y la ocu-

pación (en adelante, RDL 6/2019), la 

causa de suspensión es por nacimiento 

(artículo 45.1 a) ET), que comprende el 

parto y el cuidado de menor de doce 

meses, y suspende el contrato de tra-

bajo de la madre biológica durante die-

ciséis semanas y suspende, igualmente 

durante dieciséis semanas, el contrato 

de trabajo del progenitor distinto de la 

madre biológica (artículo 48.4 ET).

Se destaca como relevante que la le-

gislación vigente relaciona expresa-

mente la suspensión del contrato de 

trabajo de la madre biológica, concre-

tamente las obligatorias seis semanas 

ininterrumpidas inmediatamente pos-

teriores al parto, con «la protección 

de la salud de la madre» (redacción vi-

gente del párrafo primero del artículo 

48.4 ET). Y relaciona expresamente la 

suspensión del contrato de trabajo del 

progenitor distinto de la madre bioló-

gica, concretamente asimismo las seis 

semanas ininterrumpidas inmedia-

tamente posteriores al parto, con «el 

cumplimiento de los deberes de cuida-

do previstos en el artículo 68 del Códi-

go Civil». Este precepto establece, en 

lo que aquí importa, que los cónyuges 

deben compartir las responsabilidades 

de «atención» a los «descendientes.»

Estimando la Sala que en definitiva 

está en juego el art. 14 CE, se refiere 

a la STC 111/2018 -Pleno- de 17 de oc-

tubre, que rechazó que la entonces di-

ferente duración de las causas de sus-

pensión del contrato por maternidad y 

por paternidad vulnerara el art. 14 CE. 

Se refiere a la distinta finalidad y dife-

rente tratamiento legal de la presta-

ción por maternidad, -de preservar la 

salud de la mujer-, y la paternidad que 

tiene por finalidad fomentar “la corres-

ponsabilidad de madres y padres en el 

cuidado de los hijos comunes (art. 39.3 

CE)”, lo cual no puede darse desgracia-

damente en el caso, por el nacimiento 

sin vida tras treinta y nueve semanas y 

tres días de gestación. 

Concluye que la actual redacción apli-

cada al caso, no es contraria a lo dis-

puesto en el art. 14 CE. Y desestima 

el recurso confirmando la sentencia 

recurrida.

3.- La sentencia contiene un voto par-

ticular, en el que la que lo suscribe, 

autora del presente comentario mues-

tra su discrepancia por entender que 

la denegación de la prestación es con-

traria: a)Al derecho de igualdad ante 

la ley y a no sufrir discriminación por 

razón de sexo (art. 14 CE); b) Al dere-

cho a la conciliación de la vida familiar 

y laboral (art. 39 CE); c) Al art. 18 CE 

en relación con el art. 8 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, que 

protegen la vida privada.

Por otro lado, que la STC 111/2018, en 

la que se apoya el voto mayoritario, se 

limita al examen de la vulneración del 

art. 14 CE denunciada en relación a la 

duración del periodo de la prestación, 

descartando el resto de los motivos 

planteados en el caso (arts. 39, 18 y 24.1 

CE), si bien desestima la pretensión y es-

tima que los órganos judiciales se han li-

mitado a aplicar las normas vigentes en 

la fecha del hecho causante.  Ello no es 

lo que se plantea en el caso examinado.

Como se señala, no cabe duda que, 

atendiendo al factor temporal a consi-
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derar, hasta el 31 de diciembre de 2016, 

la duración del subsidio de paternidad 

era, con carácter general, de 13 días 

y el de maternidad de 16 semanas. A 

partir del 1 de enero de 2017, y tras la 

reforma operada por la disposición fi-

nal 11.ª de la Ley 48/2015, la duración 

del subsidio de paternidad pasó a ser 

de 4 semanas; y desde el 5 de julio de 

2018, tras la reforma llevada a cabo 

por la disposición final 38.ª. Uno de la 

Ley 6/2018, se amplió a 5 semanas.

Y ello sin perjuicio de que en la actua-

lidad, no aplicable al caso por razones 

temporales, tras el Real Decreto-ley 

6/2019, de 1 de marzo, de medidas ur-

gentes para garantía de la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres en el empleo y la ocupación 

(en adelante, RDL 6/2019), la causa de 

suspensión es por nacimiento (artículo 

45.1 a) ET), que comprende el parto y 

el cuidado de menor de doce meses, 

y suspende el contrato de trabajo de 

la madre biológica durante dieciséis 

semanas y suspende, igualmente du-

rante dieciséis semanas, el contrato 

de trabajo del progenitor distinto de la 

madre biológica (artículo 48.4 ET).

El Tribunal Constitucional estima que 

“siendo diferentes las situaciones (ma-

ternidad y paternidad) que se traen 

a comparación, no puede reputarse 

como lesiva del derecho a la igualdad 

ante la ley (art. 14 CE) la diferente du-

ración de los permisos por maternidad 

o paternidad y de las correspondientes 

prestaciones de la Seguridad Social”. 

No obstante ello, es indiscutible que la 

STC no parte al referirse a la materni-

dad y a la paternidad de situaciones to-

talmente diferentes, sino solo en parte, 

en cuanto que utiliza repetidamente la 

expresión “finalidad primordial” del 

descanso y prestación por materni-

dad, lo cual evidencia que no tiene 

una única finalidad.

Claramente, la prestación de materni-

dad comprende una fase en la que el 

fin principal es el de preservar la salud 

de la trabajadora, y otra, compartida 

plenamente con la prestación y descan-

so por paternidad, de promover la con-

ciliación de la vida personal, familiar y 

laboral. Si ambas prestaciones compar-

ten tal fin, no tiene razón de ser privar al 

demandante de la prestación solicitada, 

teniendo en cuenta que sí se le ha reco-

nocido a la madre. Y sin que a ello obste 

que atendiendo a las desgraciadas cir-

cunstancias del caso, la hija haya nacido 

fallecida, pues continúan concurriendo 

iguales circunstancias tanto en la madre 

como en el padre en esta segunda fase 

a la que antes me he referido.

Cabe recordar aquí la sentencia del 

TJUE de 12 de diciembre de 2019, WA c. 

Instituto Nacional de la Seguridad So-

cial, C-450/18, si bien referida al com-

plemento de maternidad en cuanto 

declara que «La Directiva 79/7/CEE del 

Consejo, de 19 de diciembre de 1978, 

relativa a la aplicación progresiva del 

principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en materia de se-

guridad social, debe interpretarse en el 

sentido de que se opone a una norma 

nacional, como la controvertida en el 

litigio principal, que establece el dere-

cho a un complemento de pensión para 

las mujeres que hayan tenido al menos 

dos hijos biológicos o adoptados y sean 

beneficiarias de pensiones contribu-

tivas de incapacidad permanente en 

cualquier régimen del sistema de Se-

guridad Social nacional, mientras que 

los hombres que se encuentren en una 

situación idéntica no tienen derecho a 

tal complemento de pensión.»

Esta doctrina estimo, con todos los 

respetos al voto mayoritario, -como 

en el particular se expresó- aplicable 

al supuesto enjuiciado, en cuanto que 

tanto la madre como el padre durante 

un periodo temporal se encuentran en 

situación idéntica, pero el derecho se 

reconoce exclusivamente a la madre.

Privar al demandante de la prestación, 

estimo que vulnera el principio de 

igualdad y es discriminatorio para el 

varón, por lo que debió estimarse ínte-

gramente o en parte la pretensión del 

demandante, por las razones señala-

das. Circunstancia que cuanto menos 

plantea una reflexión.
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Mediante el Real Decreto 504/2022, 

de 27 de junio, se modifican el Regla-

mento General sobre inscripción de 

empresas y afiliación, altas, bajas y va-

riaciones de datos de trabajadores en la 

Seguridad Social (Real Decreto 84/1996, 

de 26 de enero), y el Reglamento Ge-

neral sobre Cotización y Liquidación de 

otros Derechos de la Seguridad Social 

(Real Decreto 2064/1995, de 22 de di-

ciembre), para actualizar esta regula-

ción normativa a la inminente cotiza-

ción al RETA por ingresos reales.

¿Qué deberán tener en cuenta los au-

tónomos desde el 2 de enero de 2023 

a la hora de darse de alta en el RETA?

- Será necesario realizar una declara-

ción de previsión de los rendimien-

tos económicos netos en la solicitud 

de alta.

La solicitud de alta de los trabajadores 

por cuenta propia deberá contener una 

serie de datos. Según el art. 30.2.b) del 

RD 84/1996, de 26 de enero, con efectos 

de 02/01/2023:

1.  Nombre y apellidos, número de la 

Seguridad Social, número del docu-

mento nacional de identidad o equi-

valente, domicilio, fecha de iniciación 

de la actividad, grupo de cotización, 

condiciones especiales de esta y, a 

efectos de la correspondiente a ac-

cidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, la actividad económi-

ca u ocupación desempeñada, con 

arreglo a la tarifa de primas vigente.

2.  La actividad económica u ocupación 

que determina su inclusión en el RETA.

3.  La sede de la actividad, si fuera distin-

ta al domicilio del trabajador.

4.  Razón social y número de identifica-

ción fiscal de las sociedades o comu-

nidades de bienes de las que formen 

parte los trabajadores por cuenta 

propia incluidos en el régimen espe-

cial que corresponda.

5.  Desempeño del cargo de consejero o 

administrador o prestación de otros 

servicios para la sociedad.

6.  Porcentaje de participación en el ca-

pital social.

7. Nombre y apellidos y número del 

documento nacional de identidad o 

equivalente de los familiares con los 

que conviva el trabajador autónomo.

8.  Número de identificación fiscal de la 

empresa o empresas para las que se 

presten las actividades complemen-

tarias privadas.

9. Nombre y apellidos y número del 

documento nacional de identidad o 

equivalente del trabajador autóno-

mo en cuya actividad económica o 

profesional trabajen los familiares.

10. Declaración de los rendimientos 

económicos netos que el traba-

jador autónomo prevea obtener 

durante el año natural en el que 

se produzca el alta por su actividad 

económica o profesional, de forma 

directa y/o por su participación en la 

sociedad o comunidad de bienes que 

determine su inclusión en el régimen 

especial que corresponda, salvo en el 

caso de los miembros de institutos de 

vida consagrada de la Iglesia Católica 

incluidos en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores 

por Cuenta Propia o Autónomos y 

de los trabajadores por cuenta pro-

pia incluidos en los grupos segundo 

y tercero de cotización del Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores del Mar.

¿Cómo demostrarán los autónomos la 

procedencia o improcedencia de las 

altas y bajas en el RETA desde el 2 de 

enero de 2023?

- Para justificar el alta o baja en el 

RETA, la Tesorería General de la 

Seguridad Social podrá requerir la 

aportación de cierta documentación.

Las solicitudes de alta y de baja y las co-

municaciones de variación de datos de 

trabajadores en este régimen especial 

deberán acompañarse, a través de me-

dios electrónicos, de los documentos y 

medios de prueba determinantes de su 

procedencia. A tales efectos, la Tesorería 

General de la Seguridad Social podrá re-

querir la aportación de alguno o algunos 

de los que a continuación se especifican 

(art.46.5 del RD 84/1996, de 26 de ene-

ro, con efectos de 02/01/2023):

- Documento que acredite que el soli-

citante ostenta la titularidad de cual-

quier empresa individual o familiar o 

de un establecimiento abierto al pú-

blico como propietario, arrendatario, 

usufructuario y otro concepto análo-

go o documento acreditativo del cese 

en dicha titularidad.

- Justificante de abonar el Impuesto 

sobre Actividades Económicas o cual-

quier otro impuesto por la actividad 

desempeñada o certificación de no 

abonar dicho impuesto, uno y otra re-

feridos, como máximo, a los últimos 

cuatro años.

- Copia de las licencias, permisos o au-

torizaciones administrativas que sean 

necesarios para el ejercicio de la acti-

vidad de que se trate y, en su defecto, 

indicación del organismo o adminis-

tración que las hubiese concedido o 

copia de la documentación acreditati-

va de su extinción o cese.

- Copia del contrato celebrado entre el 

trabajador autónomo económicamen-

te dependiente y su cliente, una vez 

registrado en el Servicio Público de 

Empleo Estatal, y copia de la comuni-

cación al Servicio Público de Empleo 
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Materia: Laboral Fecha: 30/06/2022 

Publicado en la
revista Iberley

Nuevas obligaciones y opciones asociadas 
al alta como autónomo





Estatal de la terminación del contrato 

registrado.

- Documentos que acrediten la partici-

pación del trabajador autónomo en 

sociedades o comunidades de bienes 

o su incorporación en colegios profe-

sionales, determinante de su inclusión 

en este régimen especial.

- Declaración responsable del interesa-

do y cualesquiera otros documentos 

que le sean requeridos, a estos efec-

tos, por la Tesorería General de la Se-

guridad Social.

¿Cuántas veces será posible cambiar 

de bases de cotización al RETA desde 

el 2 de enero de 2023?

- En el RETA podrá cambiarse hasta 

seis veces al año la base de cotiza-

ción: 1 de marzo; 1 de mayo; 1 de julio; 

1 de septiembre; 1 de noviembre; 1 de 

enero (del año siguiente). [Hasta el 

momento eran cuatro].

Esta posibilidad, pretende adaptar la co-

tización anual al RETA a las fluctuacio-

nes que son susceptibles de producirse 

en los ingresos de la actividad autónoma 

a lo largo de cada ejercicio. Con efectos 

del02/01/2023, el art. 43 bis del Real 

Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, 

establece:

Los trabajadores incluidos en el campo 

de aplicación de este régimen especial 

podrán cambiar hasta seis veces al año 

la base por la que vengan obligados a co-

tizar, eligiendo otra dentro de los límites 

mínimo y máximo que les resulten aplica-

bles en cada ejercicio, siempre que así lo 

soliciten a la Tesorería General de la Se-

guridad Social, con los siguientes efectos:

- 1 de marzo, si la solicitud se formula 

entre el 1 de enero y el último día natu-

ral del mes de febrero.

- 1 de mayo, si la solicitud se formula en-

tre el 1 de marzo y el 30 de abril.

- 1 de julio, si la solicitud se formula en-

tre el 1 de mayo y el 30 de junio.

- 1 de septiembre, si la solicitud se for-

mula entre el 1 de julio y el 31 de agos-

to.

- 1 de noviembre, si la solicitud se for-

mula entre el 1 de septiembre y el 31 

de octubre.

- 1 de enero del año siguiente, si la solici-

tud se formula entre el 1 de noviembre 

y el 31 de diciembre.

Junto con la solicitud de cambio de su 

base de cotización mensual, los trabaja-

dores deberán efectuar una declaración 

de los rendimientos económicos netos 

que prevean obtener por su actividad 

económica o profesional [siguiendo el 

art. 30.2.b).9.º del Real Decreto 84/1996, 

de 26 de enero].

No obstante, como venía sucediendo, el 

cambio voluntario de base de cotización 

(como tratamos en «Cotización en el 

Régimen Especial de Trabajadores Au-

tónomos») se encontrará limitado en 

función de las circunstancias de edad, 

condición, actividad, situación o núme-

ro de trabajadores a su servicio (art. 

43.2 del Real Decreto 2064/1995, de 

22 de diciembre). Es decir, determina-

dos autónomos sólo podrán elegir una 

base que esté comprendida entre los 

límites mínimo y máximo establecidos 

específicamente para ellos en cada 

ejercicio por la respectiva Ley de Pre-

supuestos Generales del Estado.

Como otra novedad (con efectos del 

02/01/2023), los trabajadores autó-

nomos podrán solicitar que su base de 

cotización se incremente automática-

mente:

- Cuando coticen por la máxima: podrán 

solicitar que, mientras mantengan su 

situación de alta endicho régimen, su 

base de cotización se incremente au-

tomáticamente en el mismo porcen-

taje en que se aumenten esas bases 

máximas.

- Cuando no coticen por la máxima: po-

drán solicitar que, mientras manten-

gan su situación de alta, su base de 

cotización se incremente automática-

mente en el mismo porcentaje en que 

se aumenten las bases máximas de 

cotización de este régimen especial. 

En ningún caso la base de cotización 

elegida podrá ser superior al límite 

máximo que pudiera afectar al traba-

jador.

Cualquiera de las opciones anteriores 

que se ejerciten simultáneamente con 

el alta en este régimen especial o, pos-

teriormente al alta, durante todo el año 

natural, tendrán efectos desde el día 1 

de enero del año siguiente a la fecha de 

presentación de la solicitud. La renun-

cia a estas opciones podrá realizarse, 

asimismo, durante todo el año natural, 

con efectos a partir del día 1 de enero 

del año siguiente a aquel en el que se 

presente la solicitud.

Se adaptan la reglamentación de co-

tización a la futura cotización por in-

gresos reales de los autónomos (RD 

504/2022).
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1r semestre 2022

Moviments col·legials

Col·legiat Número Moviment Modalitat Població

09 de febrer de 2022

Nuria Baiges Marti 862 Baixa No Exercent El Perelló

Jose Maria Pla Virgili 57
Baixa Per 
Defunció

Emèrit Tarragona

Francesc Casañas Domingo 8
Baixa Per 
Defunció

Emèrit Valls

Pere Sole Montala 248
Baixa Per 
Defunció

Emèrit Tarragona

18 de març de 2022

Olga Maria Cusido Torres 1079 Alta Exercent Lliure Altafulla

Antoni Armengol Martinez 1080 Alta Exercent Lliure L'Albiol

Elisabet Luque Garrido 527 Canvi D'Exercent Lliure a No Exercent Tarragona

Sonia Sole Masip 944 Baixa No Exercent Vila-Seca

27 d'abril de 2022

Luis Miguel Cotano Martin 1081 Alta Exercent Lliure Tarragona

Maria Josefa Font Moya 40 Canvi D'Exercent Lliure a Emèrita Tarragona

Bibiana Cotano Martin 131 Canvi D'Exercent Lliure a Emèrita Tarragona

Mónica Pamies Hernández 1054 Baixa No Exercent
Castellvell del 
Camp

Jose Antonio Uña Valido 511 Baixa No Exercent Tarragona

Margarita Torres Arques 1037 Baixa Exercent Lliure El Vendrell

18 de maig de 2022

Francisca Cuadra Miranda 416 Canvi D'Exercent Lliure a No Exercent Tarragona

Sonia Fernandez Peña 1077 Baixa No Exercent Reus
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Escola de Pràctica Professional

Sessió informativa sobre novetats de 
l’Agència Tributària

El dia 13 de gener es va celebrar una sessió informativa sobre 

les novetats de l'Agència Tributària en aquest 2022. Aquesta 

sessió, realitzada en format online, va ser impartida per Irene 

Casín i Jaume Saura, membres de l’equip regional de l’AEAT 

de Barcelona.

Jornada d’actualitat fiscal

El Col·legi va celebrar una sessió sobre actualitat fiscal que va 

ser impartida de manera presencial, a la seu col·legial, i també 

en format online. Roberto Luengo, cap d’equip de la Depen-

dència Regional d’Inspecció de Catalunya a la seu de Tarrago-

na, va ser el ponent d’aquesta jornada celebrada l’1 de març.

Jornada actualització laboral 2022

Antonio Benavides, exinspector de Treball i de la Seguretat 

Social, Advocat i Graduat Social, va ser l’encarregat d’impartir 

una jornada sobre actualització laboral. Aquesta acció forma-

tiva que es va realitzar de manera telemàtica, es va dur a ter-

me el passat 24 de gener.

Seminari sobre IRPF i novetats fiscals 2022

El passat 4 d’abril, es va celebrar un seminari sobre IRPF i no-

vetats fiscals de 2022 que va anar a càrrec de Roberto Luen-

go, cap d’equip de la Dependència Regional d’Inspecció de Ca-

talunya a la seu de Tarragona. Aquesta acció formativa es va 

realitzar de forma presencial i telemàtica.

Accions formatives realitzades durant el primer semestre de 2022, en el marc de l’Escola de 
Pràctica Professional
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Novetats legislatives en jubilació, mort i 
supervivència

Montserrat Salort, subdirectora de Jubilació, Mort i Supervi-

vència de la direcció provincial de l’INSS a Tarragona, va ser 

l’encarregada d’impartir una sessió sobre novetats legislatives 

en Jubilació, Mort i Supervivència. La jornada es va celebrar el 

26 de maig de manera telemàtica.

Altres videoconferències i cursos realitzats en el marc de l’EPP 

Antonio Benavides, exinspector de Treball i de la Seguretat 

Social, Advocat i Graduat Social, va impartir diverses video-

conferències i cursos durant el primer semestre de l’any. En 

aquest sentit, el passat 3 de gener, va impartir una sessió so-

bre el Real Decreto-ley 32/2021 i, el 5 de gener, va impartir una 

altra sobre la Reforma de Pensiones, Ley 21/2021.

D’altra banda, entre l’1 i el 15 de març, Benavides va impartir 

les diverses sessions del curs sobre la pensió de jubilació, i del 

23 de maig al  de juny, va oferir les sessions del curs sobre els 

contractes de treball després de la reforma laboral.

Seminari sobre l’Impost de Societats i 
novetats fiscals 2022

El Col·legi va organitzar un seminari en format presencial i onli-

ne, que va tenir lloc el 31 de maig.  Roberto Luengo, cap d’equip 

de la dependència regional d’Inspecció de Catalunya a la seu de 

Tarragona, va ser l’encarregat d’impartir aquesta sessió que va 

tractar sobre l’Impost de Societats i les novetats fiscals de 2022. 

Previsions EPP

La Contractació Temporal després
de la Reforma Laboral 
Data: 7 de setembre de 2022

Ponent: Antonio Jiménez Piquero. Cap de la Inspecció 

Territorial de Treball de Tarragona. 

Teòrico-Pràctic sobre l'Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques (Nivell Intermig)
Data: Octubre – Novembre 2022

Ponent: Roberto Luengo Martín. Cap d'Equip de la 

Dependencia Regional de Inspección de Cataluña, Sede 

Tarragona. 
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Més Tarragona
Divendres, 22 d'abril de 2022

diaridigital.tarragona21.com
Dijous, 21 d'abril de 2022

tarragonaradio.cat
Dijous, 14 d'abril de 2022

larepublicacheca.cat
Dimecres, 20 d'abril de 2022

Més Tarragona
Divendres, 21 de juny de 2022

Diari de Tarragona
Divendres, 22 d'abril de 2022



sabadellprofesional.com 900 500 170

Aquesta PROposta és per a tu, de
PROfessional a PROfessional.

T’abonem el 10%
de la quota de
col·legiat fins a 50
euros
Si ets membre de l' Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials
de Tarragona t’abonem el 10 % de la teva quota de col·legiat o
associat, amb un màxim de 50 euros per quota.

La bonificació es fa un únic any per a quotes domiciliades
durant els 12 primers mesos (es considera com a primer mes
el de l’obertura del compte). El pagament es fa en el compte el
mes següent als 12 primers mesos.

Aquesta oferta és vàlida fins al 31/12/2021 per a clients
nous amb la quota domiciliada en un compte de la gamma
Expansió PRO.

Contacta amb nosaltres i identifica’t com a membre del teu
col·lectiu i un gestor especialitzat t’explicarà detalladament els
avantatges que tenim pera PROfessionals com tu.

T’estem esperant.
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Aquest nombre és indicatiu

del risc del producte. Així, 1/6
és indicatiu de menys risc i

6/6 és indicatiu de més risc.

Indicador de risc aplicable a la gamma
de comptes Expansió PRO.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit
al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits
d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima
garantida actualment pel fons esmentat
és de 100.000 euros per dipositant.



EN EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS
Y GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES (LOPD GDD) 

Te ayudamos

GRUPO LAE es un Grupo Empresarial con más de 15 años de experiencia en consultoría, 
auditoría y outsourcing de servicios empresariales, especialmente en el asesoramiento de la 
Ley de Protección de Datos, Blanqueo de Capitales, Alérgenos y orientación en Prevención de 
Riesgos Laborales entre otros.

902 211 151  I  info@grupolae.net  I  www.grupolae.net  

No te quedes atrás. Evita sanciones.
El 5 de diciembre se publicó en el BOE la nueva Ley Orgánica 3/2018 de Protección de 
Datos y Garantía de Derechos Digitales que legisla en el Estado el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos. Esta publicación demuestra el carácter vivo de la 
normativa y la necesidad de seguir adaptándonos al marco normativo.
 
Nuestros consultores y especialistas en protección de datos realizan un trabajo in 
company. Queremos estar cerca del cliente, analizar el funcionamiento de su empresa, 
identificar las brechas de seguridad y proponer medidas correctoras para minimizar los 
riesgos de una sanción.
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