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OBJECTIUS: 
- Conèixer la normativa legal aplicable en les Relacions Laborals. 
- Distingir i entendre les diferents modalitats contractuals després de la Reforma Laboral 
- Saber diferenciar els diferents permisos laborals i els seus efectes. 
- Conèixer les diferents formes de suspensió del contracte de treball. 
- Saber interpretar els rebuts de salari i les deduccions que en el mateix s’apliquen. 
- Saber calcular les diferents formes d’extinció de la relació laboral. 
- Diferenciar entre les indemnitzacions per fi de contracte i per acomiadament.  

 
DESTINATARIS: 
Aquest curs s’adreça al personal administratiu, tècnics, caps de projecte, directius... “no 
experts en l’àrea laboral” que tinguin tracte directe amb els treballadors i necessitin 
conèixer la normativa laboral vigent, així com saber interpretar els fulls de salari dels seus 
treballadors. 
 
TEMARI: 
 

DRET LABORAL 
1. La relació laboral. 

- Normes i jerarquia normativa: idees generals i la seva correcta aplicació. 
- La relació laboral general de l’Estatut i les relacions laborals especials. 

2. El Contracte de Treball i les seves característiques. 
- Caràcters de la laboralitat d’un contracte. 
- Aspectes generals del contracte laboral: precontracte, parts, forma i la còpia bàsica, 

validesa, registre. 
3. El Foment de contractació indefinida. 

- Avantatges de la contractació indefinida segons la “reforma laboral”. 
- Requisits i límits. 

4. La Contractació Temporal a Espanya. 
- Contractes causals. 
- Contractes formatius. 
- Altres modalitats d’actualitat: La jubilació parcial i el contracte de relleu. 
- La concatenació de contractes de treball (paralització i represa a partir de gener de 

2013). 
5. La contractació a discapacitats 

- Modalitats de contractació a discapacitats i els seus beneficis. 
- Mesures alternatives a l’acompliment de la LISMI. 

6. Altres formes d’instrumentar una prestació laboral. 
- La subcontractació o outsourcing. 
- Les empreses de treball temporal. 

7. Drets i deures del treballador. 
- Drets bàsics dels treballadors i derivats del contracte de treball. 
- Deures del treballador. 
- El principi bàsic de “potestat organitzativa de l’empresari. 

8. El temps de treball. 
- La jornada de treball. 
- El calendari laboral. 
- Les hores extraordinàries. 
- El període de vacances, irrenunciable. 
- Permisos laborals. 

NÒMINES, SEGURETAT SOCIAL I CONTRACTACIÓ LABORAL 
60 hores 
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9. La Suspensió del Contracte de Treball i els seus efectes. 

- La incapacitat temporal: AT, EP o Malaltia comuna. 
- Relacionades amb la maternitat – paternitat. 
- Les excedències. 
- Altres motius de suspensió. 

10. La Resolució del contracte de treball. 
- Diferents formes d’Extinció de Contracte de Treball: 

� Extinció Objectiva i la seva nova aplicació. 
� Acomiadament disciplinari. 

 
RETRIBUCIÓ SALARIAL 
1. El concepte de salari. 
2. Tipus de salaris. 
3. Estructura salarial. 

- Salari base. 
- Complements salarials 
- Complements extrasalarials. 
- Concepte de càlcul diari i càlcul mensual. 

4. Absorció i compensació salarial. 
5. Diferents deduccions en el salari. 

- Seguretat Social. 
- IRPF. 
- Embargament. 
- Avançaments. 
- Quota sindical. 
- Altres. 

 
EL SALARI I LA SEVA COTITZACIÓ EN ELS SUPÒSITS: 
1. Accidents de treball. 
2. Malaltia comuna. 
3. Liquidació saldo i quitança. 

- Les vacances no gaudides. 
- Part proporcional de pagues extres. 
- La indemnització. 

 
PROFESSORAT: 
Sra. M. Isabel Martínez. 
Graduada Social. Consultora d’empreses. 
 
DURADA: 
60 hores. 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
 
 
 
 


