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DOMICILI SOCIAL:
C/. Nemesi Valls, núm. 25
(08210) Barberà del Vallès

TELÈFON / FAX:
Tel. 93.719.00.11 / 678.98.55.98
Fax 93.718.50.09

HORARI:
De dilluns a divendres de
9 a 14 i de 16 a 19h.

EMAIL / ADREÇA INTERNET:
bertral@bertral.org
www.bertral.org
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BUTLLETÍ INFORMATIU

Núm. 1

Gener 2020

NOVETATS :
CALENDARI LABORAL 2020
Us facilitem un enllaç amb una breu explicació sobre la obligació d’exposar
a cada centre de treball el calendari laboral de l’any.
Amb el model que trobareu podeu confeccionar-vos vosaltres mateixos el
calendari.
Aquesta any, a més, el calendari tindrà més importància per que durant tot
l’any estarà en vigor l’obligació del Registre de Jornada.
Enllaç ...
REGISTRE DE JORNADA
La Inspecció de treball continua controlant el compliment per part de les
empreses i els treballadors del registre de jornada.
En un butlletí informatiu anterior us facilitàvem un enllaç a una notícia
publicada en el diari “expansión” sobre aquesta qüestió (veure notícia).
Us recordem que la obligació del registre d’hores és des del mes de maig
del 2019 (Enllaç)
A més de la obligació del registre de jornada dia a dia, mensualment s’ha
d’entregar al treballador un document amb el número total d’hores
treballades (Art. 35.5. E.T.).
En el seguent enllaç hi trobareu més informació.
Llegir més ...
AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT
Seguint el calendari previst per a l’ampliació del permís de paternitat,
d’acord amb el que es va aprovar mitjançant el Reial Decret Llei 6/2019, d’1
de març, durant aquest any 2020, la durada del permís serà de 12
setmanes.
A partir de l’any 2021, el permís de paternitat tindrà la mateixa durada que

el permís de maternitat i serà de 16 setmanes.
Enllaç ...
ATUR PER A UN FILL D’UN EMPRESARI
Una recent sentència del Tribunal Suprem, resol a favor del
reconeixement de la prestació d’atur al fill que treballa en un negoci
familiar, sempre que es donin unes determinades condicions.
Enllaç ...

FEM MEMÒRIA:
MODIFICACIÓ BASE DE COTITZACIÓ DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS
La base de cotització dels Treballadors Autònoms és la que cadascú escull (entre un
mínim i un màxim).
Aquesta base es pot modificar a voluntat de l’autònom i serveix per al càlcul de les
prestacions (baixa, incapacitat, jubilació, etc.).
No deixis d’informar-te. És una decisió que afecta el teu futur.

LEGISLACIÓ i SENTÈNCIES:

Data

Publicació

Disposició

Extracte

4/12/2019

Boe

Resolución 27.11.2019

Por la que se establece a efectos de computo de plazos, el calendario de días inhábiles en
el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2020.
Corr. Errores (boe 11.12.2019)

20/12/2019

Boe

Resolución 11.12.2019

20/12/2019

Dogc

Ordre TSF/229/2019, 17.12

Por la que se aprueba la lista de sustancis y métidos prohibides en el deporte.
Per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya
per a l’any 2020

28/12/2019

Boe

R.D.Ley 18/2019, 27.12

Por el que se adoptan determinades medidas en matria tributaria, catastral y de
Seguridad social.

28/12/2019

Boe

O. JUS/1256/2019

Sobre inscripción en el Registro Mercantil de las persones físicas o jurídicas que de forma
empresarial o professional prestan los Servicios descritos en el art. 2.1.0) de la Ley

10/2010, de 28.4 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
30/12/2019

Dogc

Decret Llei 17/2019, 23.12

Per a més informació contacteu amb nosaltres

De mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

(Tfn) 937190011 / 678985598

(Email) bertral@bertral.org

Li informem que en qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit, junt amb l’acreditació de la seva identitat dirigintse a Bertral Assessors, S.L., a la següent direcció: bertral@bertral.org. Si el que desitja només és no rebre publicitat via email però està interessat en seguir informat dels nostres
productes i novetats per altres vies, només cal que ens envïi un correu electrònic a l’adreça indicada, assenyalant a l’assumpte “baixa de publicitat via email”.

