jornades
activa mútua
Tarragona

“Llei 14/2013 de recolzament
als emprenedors i la seva
internacionalització”

... activa et manté al dia

presentació

programa
dia 4

Benvolgut/da mutualista i col·laborador/a,

Benvinguda a la Jornada

Activa Mútua, Mútua d’Accidents de Treball i Malalties
Professionals número 3 de la Seguretat Social, configura
anualment un prestigiós programa formatiu que imparteix
entre les seves empreses mutualistes i treballadors assegurats, com a conseqüència de la seva vocació docent
i com a part del valor afegit que des del servei al client
ofereix al seu col·lectiu protegit.

Excma. Sra. Ana Maria Asamà Esteve
Presidenta Col.legi Graduats Socials Tarragona

Aquesta intensiva i constant tasca d’Activa Mútua s’ha
vist impulsada en els últims temps, a causa del cicle
econòmic imperant que genera constants canvis i modificacions normatives que tenen per objecte materialitzar un
hàbitat sostenible per a les empreses, així com promoure
el dinamisme i la competitivitat.
Precisament, la jornada d’avui aborda les principals novetats introduïdes dins de l’àmbit laboral per la Llei 14/2013,
de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la
seva internacionalització. A causa de la situació econòmica actual, l’Executiu ha pres consciència de la importància de combatre la desocupació amb la dinamització
de la figura de l’emprenedor i facilitar l’inici de l’aventura
empresarial.
Les principals mesures de la Llei d’Emprenedors inclouen:
Tarifa plana de 50 euros per a autònoms. IVA amb criteri
de caixa. Emprenedor de Responsabilitat Limitada. Acord
extrajudicial de pagaments amb creditors. Visat per a emprenedors. Societat Limitada de Formació Successiva.
Incentius fiscals per a empreses de nova creació. Noves
bonificacions per a autònoms amb discapacitat i noves
bonificacions per a autònoms amb pluriactivitat.

12.00 h

Presentació de la Jornada
Sr. Miquel Benabarre Casals
Secretari Activa Mútua
Principals novetats introduïdes per la Llei
14/2013 dins de l’àmbit laboral.
Ponent | Sr. Antonio Benavides Vico
Inspector de Treball i Seguretat Social de la
Província de Barcelona.
Precs i preguntes

Dirigit a: empresaris i assessors laborals
Data: 4 de desembre de 2013
Horari: 12.00 hores
Ubicació: Il·ltre Col.legi de Graduats Socials
de Tarragona - C. Estanislau Figueres, 17
43002 Tarragona - T. 977 22 45 13
Entrada lliure fins a completar aforament.
Confirmin assistència a:
Sra. Anabel Benito
colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com
Veure mapa a Google

Amb la col.laboració de:

Pots seguir-nos per:
https://www.facebook.com/activa.mutua
https://twitter.com/ACTIVAMUTUA2008

Activa Mútua - Mútua d’Accidents
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