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Les últimes lleis publicades de la reforma laboral, susciten 
nombroses consultes davant el nou escenari econòmic i 
empresarial. Amb les modificacions introduïdes, i davant 
la complexitat de molts dels temes plantejats, es presenta 
aquesta nova Sessió pràctica.

La Sessió abordarà un repàs dels principals aspectes de la 
normativa així com les diferents casuístiques empresarials i 
la jurisprudència amb les que s’han resolt temes tals com la 
jubilació en les seves diferents opcions, els acomiadaments, 
les modificacions substancials de les condicions laborals i 
l’ultra activitat dels convenis. 

Donada la reforma de la llei de Societats de capital, la Ses-
sió tractarà també els aspectes més rellevants que afecten 
directament a l’àmbit laboral.

09:15-09:30 

09:30-09:45 

Recepció i lliurament de la documentació.

Presentació

Sra. eulàlia Tort
presidenta de la Comissió Laboral, de pre-
venció de Riscos i Formació

Aspectes a considerar en la Jubilació:

Jubilació anticipada a partir dels 61 anys: • 
requisits, import
Jubilació voluntària a partir dels 63 anys: • 
requisits, import i problemàtica
Jubilació parcial: requisits, import, efectes • 
de cotització, particularitats del contracte 
de relleu. Obligacions empresarials i efec-
tes del seu incompliment
Jubilació flexible: requisits i efectes• 
Jubilació activa (pensionista i treballador • 
al mateix temps): requisits

La resposta judicial a la reforma laboral:

acomiadaments per causes objectives• 
 Modificacions substancials de les condi-• 
cions de treball
 Ultra activitat dels convenis col·lectius• 

Aspectes de rellevància laboral en 
matèria d’administradors i consellers 
executius després de la reforma de la 
Llei de societats de capital.

Sra. María José Sánchez
Sra. anna Cirera Claveria
advocades a pwC Landwell - pricewater-
houseCoopers Tax & Legal Services, S.L.

Precs i preguntes.

programa

09:45-12:00 

12:00-12:15 

Inscripció
Normativa, jurisprudència i aspectes de relle-
vància en l’àmbit laboral
Dimarts, 12 de maig de 2015
Sala auditori apCe Barcelona
av. Diagonal 472-476 · entresòl · 08006 Barcelona

Inscripcions i consultes
Tel 902 374 967 · Fax 93 237 36 92 ·aula@apcebcn.cat

places limitades

Introducció
Normativa, jurisprudència i aspectes de relle-
vància en l’àmbit laboral
Dimarts, 12 de maig de 2015
Sala auditori apCe Barcelona

Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del pro-
grama Adobe Acrobat i Adobe Reader, de manera que si hi estan 
interessats han de complimentar els camps del formulari, guardar el 
document amb les dades que es demanen i fer click al botó “enviar”. 
Si es troba amb algun problema per enviar el PDF omplert, si us plau, 
descarreguin el PDF el seu ordinador i omplin-lo des del mateix. Per 
a qualsevol dubte i/o aclariment: aula@apcebcn.cat

L’apCe posa en el seu coneixement que les dades facilitades poden ser 
incorporades als fitxers del seu sistema informàtic, subjectes a les normes 
dictades per la Llei Orgànica de protecció de Dades de Caràcter personal 
(15/1999). Aquesta Llei confereix el dret de conèixer, cancel·lar o modificar 
la informació que li afecti, si desitja fer ús d’aquest dret, enviï un escrit a 
l’apCe, a apce@apcebcn.cat
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