
CIRCULAR INFORMATIVA

Benvolguts clients:

Des del Departament Laboral de DAG MULTIGESTIÓ EMPRESARIAL, S.L., us fem

arribar aquesta Circular, per informar-vos de les novetats més rellevants, en

l’àmbit de les relacions laborals, que incorpora la Reforma, que fou tramitada

com a Reial Decret Llei i publicada en el B.O.E., el passat 30 de desembre.

La Reforma Laboral incorpora modificacions en 4 aspectes bàsicament:

- Negociació Col.lectiva

- Contractació

- Ertos

- Modificació i Enduriment de la LISOS (Imposició de Sancions per part de la

Inspecció)

NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA

• Prevalença del Conveni Sectorial, en matèria salarial

• La Ultraactivitat dels Convenis Col.lectius

CONTRACTACIÓ

• Eliminació del Contracte d’Obra i Servei determinat

• El Contracte Fix d’Obra de la Construcció passa a Indefinit.

• El transvassament dels Contractes d’Obra a treballs fix-discontinus

• Modificació de la causalitat en els Contractes Eventuals i de la durada.

• Redacció d’un Estatut del Becari abans de 30 de juny de 2022

ERTO

• Major flexibilitat en els mecanismes d’aplicació dels ERTO, mitjançant la

creació d’un Mecanisme Red, que permetrà flexibilitzar i estabilitzar

l’Ocupació, en situacions excepcionals, tant de naturaleza macroeconòmina,

com sectorial.



LISOS

Les infraccions per l’ús indegut de contractes temporals, s’aplicaran per a cada

treballador afectat, i no per empresa (que és com s’aplicava fins ara la sanció) i

s’incrementen de 8.000 a 10.000 €, en el seu grau màxim.

A més, l’Administració ha perfeccionat els filtres mitjançant els quals detectarà

d’Ofici, totes aquelles contractacions eventuals que es concatenin (vol dir, les

d’un mateix treballador en un mateix lloc de treball, però amb diferents

contractes eventuals, en un período determinat), de tal manera que passaran a

ser Indefinits d’Ofici

Finalment, per fer-vos un resum de la norma, aquesta preveu l’encariment de les

cotitzacions a càrrec de l’empresa, de les quotes per contractacions inferiors a 30

dies.

Des del 31 de desembre de 2021 i fins el 29 de març de 2022 ens trobem en un

Règim transitori de la Legislació anterior a la Nova Legislació.

És per això que, donada la situació actual i la diversitat, en les activitats dels

nostres clients, us demanem de plantejar cada nova contractació, per adaptar el

contracte que s’ajusti legalment.
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