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INVITACIÓ 

 

Jornada Informativa 

 

XVII FÒRUM D'ACTUALITAT LABORAL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Egarsat treballem per mantenir-te permanentment actualitzat sobre totes 

aquelles qüestions que la normativa estableix en matèria laboral i de Seguretat 

Social, amb l'objectiu de facilitar-te la pràctica professional. 

 

Per aquest motiu, ens complau convocar-te a una nova edició del Fòrum 

d'Actualitat Laboral, durant la qual s'analitzaran les novetats legislatives 

incorporades per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, així 

com altres modificacions i disposicions d'interès produïdes durant el 2015: 

 

• Pressupostos Generals de l'Estat 2016 LPGE 

 

• Llei 23/2015, de 21 de juliol, Ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i 

Seguretat Social. 

 

• Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 

625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i 

control dels processos per incapacitat temporal els primers 365 dies de la seva 

durada. 

 

• Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa 

en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball 

http://egarsat.us4.list-manage.com/track/click?u=6d591afd2fa69c95d787a187a&id=590110ba6b&e=8a40acda20


 

autònom i de l'Economia Social. 

 

• RD 708/2015, de 24 de juliol, pel qual es modifiquen diferents reglaments 

generals en l'àmbit de la Seguretat Social per a l'aplicació i desenvolupament de la 

Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrés de 

quotes de la Seguretat Social, i altres disposicions generals. 

 

• Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la 

càrrega financera i altres mesures d'ordre social. 

 

• Altres novetats 

 

PONENT 

Sr. Antonio Benavides Vico, membre del Cos Superior d'Inspectors de Treball i 

Seguretat Social, professor de la Universitat Ramon Llull i membre del Tribunal 

Laboral de Catalunya. 

 

DATA I LLOC 

 

TARRAGONA 

22 de gener 2016 (9.30h a 12.00h) 
Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona 

c/ Estanislau Figueres, 17 

Tarragona 

 

INSCRIPCIONS 

Per assistir a aquest acte és imprescindible confirmar prèviament 
l'assistència.  
Pots fer-ho contactant amb la Sra. Esther del Olmo per telèfon al 977245406 o bé 

per e-mail a deletarragona@egarsat.es indicant nom i cognoms, empresa, telèfon i 

e-mail. 

 

Les places per a aquesta activitat són limitades i s'atendran per estricte ordre 

d'inscripció. 
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