
Inscripció

Novetats legislatives en matèria de Seguretat Social 2015
Anàlisi de les últimes mesures legals
Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona
Dimarts, 3 de novembre de 2015

Les reformes estructurals de la política econòmica i social han estat recollides recentment en un ampli conjunt 
de normatives en matèria de Seguretat Social. Asepeyo organitza, per a les seves empreses mutualistes i 
col·laboradors, una sèrie de jornades informatives al voltant d’aquestes novetats tècniques i legislatives, entre 
les quals s'analitzen:

L'Ordre ESS/1187/2015, que desenvolupa el RD 625/2014, sobre tramitació de baixes i altes mèdiques i control 
de situacions d'incapacitat temporal.

El RD 417/2015, que aprova el reglament de les empreses de treball temporal.

Llei 31/2015, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d’autoocupació i s’adopten les mesures 
de foment i promoció del treball autònom i de l’economia social.

L'Ordre ESS/1249/2015, per la qual s'amplia el termini dels contractes de formació i aprenentatge.

I finalment el RD 708/2015, pel qual es modifiquen diversos reglaments generals de la Seguretat Social per 
aplicar la Llei 34/2014, de mesures de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social.

Programa

16.30  Presentació de la jornada

 Pere Ferré i Bru. Director d’Asepeyo àrea Sud
 Josep Manel Martínez Sánchez. Director del centre assistencial Asepeyo Tarragona

16.45 Novetats en matèria de Seguretat Social 2015

18.15 Col·loqui

19.45 Fi de la jornada

Imparteix la jornada

Óscar González Cherta. Direcció de Prestacions d’Asepeyo.

Novetats legislatives en matèria de Seguretat Social 2015
Anàlisi de les últimes mesures legals

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona
Dimarts, 3 de novembre de 2015 

De conformitat amb el que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 151, amb CIF G-08215824, li informa que 
les seves dades de caràcter personal seran incorporades a fitxer temporal amb la finalitat de gestionar i controlar l'accés a aquest acte. Les dades facilitades, només  podran ser comunicades a tercers. També us informem que disposeu del dret 
de consulta, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades, adreçant-vos per escrit a a Asepeyo, Via Augusta núm. 36, 08006 Barcelona; contactant amb el nostre servei d'atenció a l'usuari (902 151 002); a través de correu electrònic a 
asepeyo@asepeyo.cat, o des de qualsevol dels centres assistencials de la mútua.

La inscripció a aquesta jornada es 
realitzarà remitint aquesta butlleta 
cumplimentada a l’atenció de:
Montserrat  Ximeno
mximenogaleote@asepeyo.es

Ubicació de la jornada

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats 
Socials de Tarragona
Av. d’Estanislau Figueres, 17
43002 Tarragona

La jornada és gratuïta i de places 
disponibles limitades, les quals es 
reserven per ordre en la recepció 
d’inscripcions.

Nom

 cognoms

Ocupació

Empresa

 Adreça

Població CP

 Tel/Fax

DNI

Dades personals

E-mail

Telèfon mòbil

Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 151

https://www.google.es/maps/place/Av.+d'Estanislau+Figueres,+17,+43002+Tarragona/@41.1179876,1.2508253,17z/data=!4m2!3m1!1s0x12a3fcd5fec82a37:0x11db210eddb68383
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