Assessorament laboral a empreses i particulars
El Departament Laboral ofereix una assistència immediata a empreses y
treballadors en matèria de RRHH i en temes de contractació, en tots els tipus de
Règims. Entre els serveis que oferim pot trobar:
o Assessorament constant i una correcta gestió tant en els Règims
Especials (alts directius, Servei domèstic, Esportistes, representants de
comerç, Autònoms i TRADES) con en el Règim General.
o Assessorament en RRHH en les relacions amb els representants dels
treballadors, negociacions d’acords d’interès professional i negociació
de convenis col·lectius d’empreses.
o Intervenció i gestió en temes de contractació laboral: nova
contractació, càlcul de prestacions, confecció, modificació i resolució
de contractes laborals.
o Disseny i implementació de protocols interns (protocol intern o
protocol informàtic).
o Sistemes de flexibilització de condicions de treball unilateralment o
per acord entre treballadors i empreses (Plans i fons de pensions,
sistemes d’incentius, assegurances, mobilitat funcional o geogràfica,
Outsorucing i subcontractació, etc).
o Actuació en matèria de faltes i sancions
o Emissió d’informes i dictàmens jurídics

Gestió de nòmines
Disposem d’un Departament altament consolidat i amb una experiència acreditada en
el tractament de la gestió laboral i de nòmines dels diferents sectors empresarials. En
aquesta Àrea desenvolupem les tasques de:
o Gestió d’altes, variacions, baixes i inscripcions d’empresa i centres de
treball a la Seguretat Social o davant l’autoritat laboral pertinent.
o Confecció de fulls de salaris i assegurances socials
o Gestió d’altes, variacions i baixes a la Seguretat Social
o Gestió d’altes, variacions, baixes per als treballadors autònoms
o Gestió del IRPF (Models 111 i 190)
o Tramitació d’altes, baixes i comunicats d’Incapacitat Temporal davant
l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
o Assessorament i tramitació de comunicats d’accident davant la Mútua
d’Accidents de Treball
o Assessorament per a la prestació de desocupació

Seguretat Social
Com a complement de l’assessorament laboral i la gestió de nòmines, el nostre
Departament Laboral està especialitzat en Seguretat Social, assessorant sobre
qualsevol tema vinculat amb cotitzacions o prestacions. Tramitem temes relacionats
amb:
o Càlculs i tramitacions de prestacions (pensions de jubilació,
prejubilació, anticipades, parcials amb contractes de relleu, pensions de
viduïtat, orfandat, auxili per defunció, prestacions meritades i no
percebudes, prestacions d’incapacitats permanents)
o Gestions per a l’obtenció d’assistència sanitària a desplaçats a
l’estranger.
o Prestacions per Incapacitat Temporal
o Pagament directe per maternitat
o Confecció i enviament dels models TC1 i TC2 a la Seguretat Social
o Càlcul i confecció d’endarreriments de convenis
o Gestió de notificacions electròniques
o Sol·licitud i variacions de convenis especials amb la Seguretat Social
sobre cotització i assistència sanitària.
o Estudi, confecció i tramitació de sol·licituds de fraccionament i
aplaçament de pagaments del Règim General de la Seguretat Social o
quotes d’autònoms davant la Tresoreria General de la Seguretat Social
en via administrativa
o Gestió de canvi de bases reguladores (augments o reduccions) de la
Seguretat Social per als treballadors autònoms
o Sol·licituds de pluriocupació davant la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
o Gestions i negociacions amb la Unitat de Recaptació Executiva en
relació a deutes del Règim General i/o Autònoms

Gestió en matèria de reajustaments de l’estructura empresarial
En la gestió de l’empresa, des de la vessant laboral, s’ha vist que les reestructuracions
d’empreses són una constant en la vida de les organitzacions productives donat que
actualment s’estan experimentant canvis en la societat que requereixen d’una
adaptació al l’entorn. Per aquest motiu, el Departament Laboral ofereix els següents
serveis per a les empreses:
o Anàlisi de situació de l’empresa per determinar les mesures adients
(que poden ser concursals), per evitar o reduir els efectes de possibles
processos de reestructuració de plantilles
o Expedients de Regulació d'ocupació (ERO) per acomiadament
col·lectiu o Regulació d’ocupació mitjançant ERO temporal, reducció
de jornada o suspensió del contracte de treball.
o Mediació de conflictes col · lectius
o Assessorament en processos de fusions o adquisicions de companyies.
o Valoracions i tramitació d’acomiadaments per causes objectives
o Assessorament i presentació d’expedients davant F.O.G.A.S.A.

Estrangeria
La necessitat de legalitzar la situació d’estància, residència i/o treball en el territori
espanyol dels estrangers presenta una gran complexitat. Per aquest motiu,
l’Assessoria, a través del seu Departament laboral, li ofereix un servei especialitzat en
temes d’estrangeria, per a la gestió, tramitació, seguiment d’expedients i
assessorament dels mateixos. Podrà realitzar tràmits relacionats amb:
o Sol·licitud de permisos inicials de residència i treball
o Obtenció de cita prèvia amb la Subdelegació del Govern o Generalitat
o Sol·licitud de renovació de targetes
o Obtenció de modificacions de targetes per activitat o àmbit geogràfic
o Obtenció de targetes per circumstàncies extraordinàries per arrelament
social, laboral i/o reagrupament familiar

