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7.1. ANÀLISI D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ: 
ASPECTES LEGALS 

Introducció 

Finalment, ja has aconseguit una feina. Ha arribat l’hora que t’incorporis a la nova 
organització, i és el moment de saber negociar la teva incorporació. 

Has superat amb èxit el procés de selecció i abans de formar part de la plantilla de 
l’empesa formalitzaràs un contracte de treball que et vincularà amb aquesta 
organització. Mitjançant aquest acord tant tu, com a treballador, com el representant 
legal de l’empresa, que fa el paper d’empleador, delimitareu lliurement els drets i les 
obligacions de les dues parts, amb l‘única limitació de la legalitat vigent. 

Pot ser que els aspectes laborals de tipus legal no et semblin atractius, però és 
essencial que tinguis aquesta informació bàsica. Per això amb aquest quadern et volem 
plantejar tots aquells aspectes que hauràs de tenir clars: deures i obligacions que 
hauràs de complir, tipus de contracte, durada dels contractes, temps de períodes de 
prova, vacances, etc. 

LEGISLACIÓ LABORAL I CONVENIS  
 
L’Estatut dels treballadors 
És la norma bàsica que regula les relacions laborals a l’Estat espanyol (Llei 8/1980, de 
10 de març, de l’Estatut dels treballadors) i que atorga uns drets i uns deures d’obligat 
compliment als treballadors i als empresaris. Entre els aspectes que regula hi ha les 
modalitats de contractació, la jornada laboral, les vacances i els permisos, la mobilitat i 
altres condicions de treball.  
 
L’Estatut fixa unes garanties mínimes que es poden ampliar i millorar en la negociació 
col·lectiva dins de cada empresa, sector d’activitat o àmbit geogràfic. A banda 
d’aquesta llei, hi ha altres normes que afecten els treballadors i els empresaris, però 
mai poden anar contra el que disposa l’Estatut dels treballadors. 
 
Convenis 
Els treballadors i les treballadores tenen dret a la negociació col·lectiva per negociar les 
condicions de treball dins de cada àmbit de treball específic, que pot ser una empresa, 
un sector d’activitat o un àmbit geogràfic. Cada col·lectiu de treball específic regula els 
seus drets i deures concrets (horari, retribució, millores) mitjançant un acord entre la 
patronal i els sindicats més representatius del sector que afecta el conjunt de 
treballadors d’aquell àmbit de treball. Normalment se signa per a un any o per a dos. 
 
AGENTS SOCIALS 
 
S’anomenen agents socials els sindicats i les organitzacions empresarials. Els sindicats 
són associacions permanents i autònomes, sense ànim de lucre, de treballadors i 
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treballadores per compte d’altre i propi, amb l’objectiu bàsic de defensar i millorar les 
seves condicions laborals. 
 
Poden ser de classe, quan agrupen i defensen el conjunt de treballadors; corporatius, 
quan agrupen i defensen els treballadors d’un sector econòmic concret, o d’empresa, 
quan agrupen els treballadors d’una empresa concreta. 
 
Principals sindicats de Catalunya  
 
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT de Catalunya) 
Fundada a Barcelona el 1888, és el sindicat més antic del nostre país, i actualment té 
150.000 afiliats i 20.900 delegats i membres de comitès d’empresa. Davant les noves 
realitats laborals i socials emergents, la UGT ha elaborat propostes innovadores en el 
camp de l’ètica del treball, les 35 hores setmanals, la creació d’ocupació o les ETT, amb 
l’objectiu de donar resposta a aquestes noves necessitats i d’adequar l’organització 
dels treballadors als nous canvis. 
 
Comissions Obreres (CCOO) 
Actualment, Comissions Obreres és el sindicat més representatiu de Catalunya, amb 
uns 168.000 afiliats i afiliades i més de 23.700 delegats i delegades. És totalment 
independent dels poders econòmics i polítics, de les administracions, dels partits 
polítics i de qualsevol mena d’entitat o poder.  
 
Al mateix temps, és un sindicat obert a tothom, i per això dedica una especial atenció a 
les persones en situació d’atur, als pensionistes i jubilats, a les dones i als joves. 
Aquests últims disposen d’Acció Jove-Joves de CCOO, l’espai de CCOO per als joves, 
des d’on es llancen propostes sindicals amb idees noves i on qualsevol jove es pot 
integrar, tant si treballa com si està a l’atur. 
 
Intersindical-Confederació Sindical de Catalunya (Intersindical-CSC) 
Actualment la Intersindical-CSC té delegats, afiliació i seccions sindicals en la majoria 
de sectors productius. 
 
Per fer front a l’elevat grau de precarietat laboral que afecta el jovent del país i davant 
la demanda de bastir una opció sobiranista d’àmbit sindical, l’any 1999 es forma l’Espai 
Jove de la Intersindical-CSC, en el qual participen tant joves aturats com treballadors, i 
també aquells que encara estudien i volen formar-se. 
 
Organitzacions empresarials de Catalunya 
 
Les organitzacions empresarials són associacions d’empresaris que tenen per objectiu 
la defensa i la promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis. Les 
organitzacions empresarials tenen legitimitat reconeguda legalment per negociar 
convenis col·lectius davant les administracions públiques i altres entitats i organismes, 
i són actors essencials del sistema de relacions laborals. 
 
 



 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Centre d’Atenció a l’Estudiant 

03/10/2012 

Àrea d’Orientació i Inserció Professional 3 

Foment del Treball Nacional 
Fundada el 1771, és la confederació empresarial més representativa de Catalunya, i 
recull l’afiliació d’organitzacions empresarials i d’empreses independents. Actualment, 
el 95% de les empreses de Catalunya estan afiliades, directament o indirectament, a 
Foment del Treball, amb la qual cosa es cobreixen tots els sectors econòmics, 
empreses de totes les mides i de tot l’àmbit territorial. 
 
Els objectius de Foment són assolir un creixement econòmic sostingut, millorar la 
competitivitat de les empreses, fomentar l’expansió, internacionalització, recerca i 
innovació de les empreses, fomentar el creixement de l’ocupació i potenciar la 
formació. 
 
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC-SEFES) 
PIMEC-SEFES va néixer el 1997 fruit de la fusió de dues entitats amb una llarga 
trajectòria de representació i defensa dels interessos i valors de les microempreses, 
petites i mitjanes empreses de Catalunya: PIMEC i SEFES. 
 
Els objectius de futur d’aquesta entitat són potenciar els aspectes educatius i formatius 
per facilitar la incorporació de persones al món del treball, tenir una actitud positiva i 
afavorir el diàleg amb els treballadors i els seus representants, i també amb 
l’Administració, i fomentar el creixement econòmic a través de la millora de la 
competitivitat de les empreses, la investigació, la innovació i la internacionalització. 
 
DRETS I DEURES DELS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES 
 
Segons l’Estatut dels treballadors, els treballadors i les treballadores tenen els drets i 
deures següents: 
 
Drets dels treballadors i les treballadores: 
o Dret al treball i a la lliure elecció de professió i ofici. 
o Dret a la lliure sindicació. 
o Dret a la negociació col·lectiva. 
o Dret a l’adopció de mitjans de conflicte col·lectiu 
o Dret de vaga. 
o Dret de reunió. 
o Dret de participació a l’empresa. 
o Dret a l’ocupació efectiva. 
o Dret a la promoció i formació professional al lloc de treball. 
o Dret a la no-discriminació. 
o Dret a la integritat física. 
o Dret a la seguretat i la salut al treball. 
o Dret a la intimitat. 
o Dret a la percepció puntual de la remuneració. 
o Dret a l’exercici individual de les accions derivades del contracte. 
o Drets derivats específicament del contracte de treball. 
 
 



 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Centre d’Atenció a l’Estudiant 

03/10/2012 

Àrea d’Orientació i Inserció Professional 4 

Deures dels treballadors i les treballadores: 
o Complir les obligacions concretes del lloc de treball. 
o Bona fe contractual i diligència en el treball. 
o Observar les mesures de seguretat i salut que s’adoptin. 
o Complir les instruccions de l’empresari o empresària en l’exercici regular de les seves 
facultats directives. 
o No-concurrència amb l’activitat de l’empresa. 
o Contribuir a la millora de la productivitat. 
o Tot allò que es derivi del contracte de treball. 
 
ELS CONTRACTES DE TREBALL 
 
El contracte laboral és un acord entre l’empresari i el treballador, el qual s’obliga a 
prestar determinats serveis per compte de l’empresari i sota la seva direcció a canvi 
d’una remuneració. 
 
La formalització del contracte laboral pot ser tant per escrit com verbal, encara que 
alguns s’han de fer forçosament per escrit. En el cas que el contracte no es formalitzi 
per escrit i no es determini la seva durada, s’entendrà que la durada és indefinida. 
 
En els contractes que s’han de fer per escrit hi ha de constar la informació i les 
condicions principals del treball: 
o Identitat d’ambdues parts. 
o Data d’inici i, si és temporal, durada previsible. 
o Domicili social de l’empresa o de l’empresari o del centre de treball on el treballador 
prestarà els seus serveis. 
o Categoria o grup professional del treballador. 
o Salari base inicial i complements salarials, i periodicitat del pagament. El salari s’ha 
d’ajustar al del conveni i ha de ser com a mínim igual o superior a l‘SMI (salari mínim 
interprofessional). 
o Durada i distribució de la jornada ordinària de treball. 
o Durada de les vacances. 
o Terminis de preavís d’ambdues parts per a l’acomiadament o l’extinció del contracte.  
o Conveni col·lectiu aplicable a la relació laboral. 
 
Un cop formalitzat el contracte laboral s’ha de: 
o Estar donat d’alta de la Seguretat Social. 
o Tenir un rebut oficial o nòmina del salari. 
o Comprovar que no es modifiquen les condicions de jornada, horari o remuneració, 
llevat que es negociï. 
 
Recordeu que: 
o El contracte s’ha de signar abans de començar a treballar. 
o El treballador ha de ser donat d’alta a la Seguretat Social obligatòriament. 
o Abans que el treballador comenci una feina l’empresa té l’obligació de formar-lo en 
la prevenció de riscos del seu lloc de treball. 
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o Els menors entre 16 i 18 anys necessiten el consentiment dels pares o tutors per 
signar el contracte de treball. 
o NO s’ha de signar mai cap document sense llegir-lo o entendre’l. 
o NO s’ha de signar mai cap paper en blanc. 
o S’ha de guardar tota la documentació. 
o Anualment el govern estatal estableix la retribució mínima que un empresari ha 
d’abonar mensualment a un treballador. És el salari mínim interprofessional (SMI). 
o Ja no hi ha diferències entre menors i majors d’edat en relació amb el salari mínim 
interprofessional (SMI). 
o Abans de signar un contracte, és important informar-se de les característiques i 
condicions del lloc de treball. 
 
Un cop contractat, el treballador ha de comprovar: 
o Que té una còpia del contracte. 
o Que el donen d’alta a la Seguretat Social. 
o Que té una nòmina del salari que és correcta. 
o Que té les mesures de seguretat i salut necessàries. 
 
Quan finalitzi la relació laboral s’ha de: 
o Demanar la carta de comiat o notificació de finalització de contracte. 
o Demanar els certificats d’empresa. 
o Exigir la quitança i la indemnització, si correspon. Quan no es veu clar es pot escriure 
al document l’expressió “no conforme”. 
o Informar si es té dret a prestacions contributives, no contributives o assistencials. 
o Si es vol demanar l’atur, presentar tota la documentació a l’OTG durant els 15 dies 
següents a l’acomiadament. 
 
MODALITATS DE CONTRACTE 
 
Reforma laboral del Reial decret llei 3/2012 
Com a conseqüència de la publicació del RD llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures 
urgents per a la reforma del mercat laboral, en breu estarà disponible el nou model de 
contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors i la resta de models 
que poguessin estar afectats per aquesta norma. Així mateix, s'està modificant la guia 
de modalitats de contractes i el resum de bonificacions.  
 
Per això et recomanem consultar directament les pàgines del Ministeri de Treball i 
Seguretat Social, per veure les modalitats dels contractes i altres característiques:  
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/contratos_trabajo/index.html 
 

 
CONDICIONS DE TREBALL 
 
És important recordar: 
 
1. Els tipus de contractes (apartat anterior) 
 
2. La jornada laboral 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/contratos_trabajo/index.html
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Màxim de 40 h setmanals en un còmput anual. 
Mínim de 12 h de descans entre jornades. 
Màxim de 9 h/dia de jornada efectiva. 
Màxim de 8 h/dia per als menors de 18 anys. 
Mínim de 15 minuts de descans per a jornades de 6 h continuades. 
Mínim de 30 minuts de descans per cada 4,5 h continuades per als menors de 18 anys. 
 
3. Les hores extraordinàries 
 
Màxim de 40 hores anuals per als majors de 18 anys. 
Els menors de 18 anys no poden fer hores extraordinàries. 
Es poden compensar amb hores de descans. 
 
4. El treball nocturn i el treball en torns 
 
El treball nocturn és el que es fa entre les 10 de la nit i les 6 del matí. 
Un torn de treball pot ser com a màxim de 2 setmanes. 
 
5. El descans setmanal 
 
Mínim d’1,5 dies setmanals. 
Màxim acumulable cada 2 setmanes. 
Mínim de 2 dies seguits setmanals per als menors de 18 anys. 
 
6. Les vacances anuals retribuïdes 
 
Mínim de 30 dies naturals per any treballat. 
No són compensables per diners. 
 
7. El salari 
 
El salari és la totalitat de les percepcions econòmiques dels treballadors, en diners o 
espècies, per la prestació professional dels serveis laborals per compte d’altre. En cap 
cas el salari en espècie podrà superar el 30% de les percepcions salarials del 
treballador. 
 
Mitjançant la negociació col·lectiva, o en el seu defecte el contracte individual, es 
determina l’estructura del salari, que ha de comprendre el salari base i els 
complements salarials fixats segons les circumstàncies relatives a les condicions 
personals del treballador. 
 
Salari mínim interprofessional 
El govern de l’Estat fixa anualment, després de consultar-ho amb les organitzacions i 
associacions empresarials més representatives, el salari mínim interprofessional (SMI), 
tenint en compte, segons assenyala l’Estatut dels treballadors, l’índex de preus al 
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consum, la productivitat mitjana estatal assolida, l’increment de la participació del 
treball en la renda estatal i la conjuntura econòmica general. 
 
Igualtat de remuneració a igualtat de treball 
L’empresari està obligat a pagar el mateix salari per la prestació d’un treball d’igual 
valor, tant per salari base com pels complement salarials, sense discriminació per raó 
de sexe o de cap tipus. No hi ha diferència salarial entre els majors i els menors de 18 
anys. 
 
8. Període de prova 
 
El límit del període de prova es fixa als convenis col·lectius i té relació amb la categoria 
professional del treballador. Així doncs, no pot superar els 6 mesos per als tècnics 
titulats i els 2 mesos per a la resta de treballadors, que es poden allargar a 3 mesos en 
el cas d’empreses de menys de 25 treballadors. Serà nul el pacte que estableixi un 
període de prova quan anteriorment el treballador ja hagi desenvolupat les mateixes 
funcions a l’empresa. 
 
9. Prestacions per desocupació 
 
Òrgans gestors 
La prestació per desocupació és una protecció de tipus contributiu. Per poder accedir-
hi es requereix la cotització prèvia del treballador a la Seguretat Social, a més del 
compliment dels requisits que s’assenyalen més endavant. 
 
El Servei Públic d’Ocupació Estatal (INEM) és l’organisme autònom dependent del 
Ministeri de Treball i Afers Socials encarregat de la gestió i el control d’aquestes 
prestacions. 
 
Contingut 
Consta d’una prestació econòmica i de l’abonament a la Seguretat Social de la 
cotització corresponent a les prestacions d’assistència sanitària, protecció a la família i, 
si escau, jubilació. 
 
Sol·licitud 
Les sol·licituds de prestació per desocupació s’han de presentar a l’oficina del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (OSOC) on s’estigui inscrit com a demandant d’ocupació. Si la 
sol·licitud es presenta fora del termini establert, el dret comença des del dia posterior 
a la sol·licitud, i la seva durada es redueix tants dies com hagin passat des de la data de 
naixement del dret. En cas d’haver-lo sol·licitat en el termini i forma adequats, 
comença en la data real de sol·licitud. 
 
Pagament de la prestació 
El subsidi es pagarà per mesos vençuts a través de l’entitat bancària assignada per 
l’OSOC o de l’entitat financera escollida pel treballador. En el primer pagament es 
retindrà l’import de deu dies de subsidi, que es retornarà en l’últim pagament. 
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Situacions protegides 
La situació de desocupació de les persones que, podent i volent treballar, perdin el seu 
lloc de treball o a les quals es redueixi almenys 1/3 la jornada laboral. 
 
Contingut de la protecció per desocupació 
L’import de la prestació dependrà de les cotitzacions a la Seguretat Social per aquesta 
contingència durant els últims 180 dies (hi ha uns límits màxims i mínims de 
percepció). 
 
Requisits per accedir a la prestació 
o Estar afiliat i en situació d’alta o assimilada a l’alta a la Seguretat Social en un règim 
que prevegi la contingència per desocupació. 
o Estar en situació legal de desocupació. 
o Tenir cobert un període mínim de cotització de 360 dies dins dels 6 anys anteriors a 
la situació legal de desocupació, o al moment en què va cessar l’obligació de cotitzar. 
o L’incompliment per part de l’empresari de les obligacions d’afiliació, alta i cotització 
no impedeix que el treballador obtingui la seva prestació per desocupació, i per això 
l’entitat gestora abonarà les prestacions sense perjudici de les accions que adopti 
contra l’empresa infractora i la responsabilitat que correspongui a aquesta per les 
prestacions reconegudes. 
 
Durada de la prestació 
La durada de la prestació depèn del període d’ocupació cotitzat en règims de la 
Seguretat Social que prevegin aquesta contingència en els sis anys anteriors a la 
situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l’obligació de cotitzar, o, si 
escau, des del naixement del dret a la prestació per desocupació anterior, segons 
l’escala següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quantia de la prestació 
Depèn de la base reguladora que tingui el treballador. La base reguladora és la mitjana 
de les bases d’accidents de treball i malalties professionals (columna 7 del model TC2) 
per les quals s’hagi cotitzat durant els 180 dies precedents a la situació legal de 
desocupació o al moment en què va cessar l’obligació de cotitzar. 
 
L’import a percebre és: 

Període d’ocupació cotitzat en 
els últims 6 anys  

Durada de la 
prestació  

De 360 a 539 dies  120 dies  

De 540 a 719 dies  180 dies  

De 720 a 899 dies  240 dies  

De 900 a 1.079 dies  300 dies  

De 1.080 a 1.259 dies  360 dies  

De 1.260 a 1.439 dies  420 dies  

De 1.440 a 1.619 dies  480 dies  

De 1.620 a 1.799 dies  540 dies  

De 1.800 a 1.979 dies  600 dies  

De 1.980 a 2.159 dies  660 dies  

Més de 2.160 dies  720 dies  
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- Durant els 180 primers dies, el 70% de la base reguladora. 
- A partir del dia 181, el 60% de la base reguladora. 
 
Els imports calculats d’aquesta manera no poden ser superiors al límit màxim ni 
inferiors al límit mínim establerts. 
 
Límit mínim de la prestació 
L’import de la prestació no pot ser inferior: 
- Al 75% del salari mínim interprofessional incrementat en 1/6 (part proporcional de 
les pagues extraordinàries) quan el treballador no tingui fills al seu càrrec.  
- Al 100% del salari mínim interprofessional incrementat en 1/6 (part proporcional de 
les pagues extraordinàries) quan el treballador tingui, almenys, un fill al seu càrrec.  
 
Límit màxim de la prestació 
L’import màxim de la prestació depèn del nombre de fills a càrrec del beneficiari: 
- Si no té fills, és el 170% del salari mínim interprofessional incrementat en 1/6 (part 
proporcional de les pagues extraordinàries).  
- Amb fills menors de 26 anys al seu càrrec: 
Amb 1 fill, el 195% de l‘SMI incrementat en 1/6 (part proporcional de les pagues 
extraordinàries).  
Amb 2 o més fills, el 220% de l‘SMI incrementat en 1/6 (part proporcional de les 
pagues extraordinàries).  
 
Retencions que ha d’efectuar l’entitat gestora 
A la quantia de la prestació indicada més amunt, l’INEM o l’ISM hi aplicarà les 
retencions següents: 
- L’import del 65% de la cotització a la Seguretat Social que ha de fer el treballador. 
- La quota del treballador és el resultat d’aplicar el 4,7% (tipus de cotització a càrrec del 
treballador) a la base de cotització del treballador per contingències comunes (base 
mitjana dels últims sis mesos per aquesta contingència). 
 
10. Indemnització per acomiadament 
 
L’acció protectora del sistema de la Seguretat Social comprèn: 
1. L’assistència sanitària en els casos de maternitat, de malaltia comuna o professional 
i d’accident, sigui o no de treball. 
2. La recuperació professional. 
3. Prestacions econòmiques en les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, 
invalidesa, jubilació, desocupació, mort i supervivència. 
4. Prestacions familiars per fill a càrrec. 
5. Prestacions de serveis socials que puguin establir-se en matèria de reeducació, 
rehabilitació d’invàlids i assistència a la tercera edat. 
 
Totes aquestes condicions estipulades a l’Estatut dels treballadors són mínimes, i 
poden ser ampliades pels convenis col·lectius i el contracte de treball. 
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ADRECES D’INTERÈS 
 
Web de la Secretaria General de Joventut: 
http://www6.gencat.net/joventut/catala/portal/treball/index.htm 
 
Associacions sindicals 
 
Candidatura Autònoma de Treballadors de 
l’Administració de Catalunya (CATAC) 
Via Laietana, 57 
08003 Barcelona 
Tel.: 93 317 31 51 
Fax: 93 317 32 02 
http://www.catac.org 
sindicat@catac.org 
 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
(CCOO) 
Via Laietana, 16, 4a planta 
08003 Barcelona 
Tel.: 93 481 27 00 
Fax: 93 315 17 24 
http://www.conc.es; 
conc@conc.es, acciojove@conc.es 
 
Confederació Estatal de Sindicats Mèdics 
(CESM) 
Consell de Cent, 471-475, escala B, entl. 3a 
08013 Barcelona 
Tel.: 93 265 11 77 
Fax: 93 265 39 71 
http://www.cesm.org 
correo@cescm.org 
 
Confederació General del Treball (CGT) 
Via Laietana, 18, 9è 
08003 Barcelona 
Tel.: 93 310 33 62 
Fax: 93 310 71 10 
www.cgt.es/cgtcatalunya 
webcat@cgt.es 
 
Confederació Nacional del Treball  
(CNT-AIT) 
Pl. del Duc de Medinaceli, 6, entl. 1a 
08002 Barcelona 
Tel.: 93 315 05 47 
Fax: 93 315 05 47 
http://barcelona.cnt.es 
cntbarcelona@hotmail.com 

 
Confederació de Sindicats Independents  
 
Confederació Sindical de Funcionaris  
(CSI-CSIF) 
Campus Nord UPC, ed. A1, despatx 205 
Gran Capità, s/n 
08034 Barcelona 
Tel.: 93 401 68 21 
http://www.upc.es/csi 
csicsif@ct.upc.es 
 
Intersindical-CSC 
Av. Portal de l’Àngel, 38, 1r pis 
08002 Barcelona 
Tel.: 93 481 36 60 
http://www.intersindical-csc.org 
http://www.intersindical-csc.org/joves 
intersindical@intersindical-csc.org 
espaijove@intersindical-csc.org 
 
Sindicat d’Infermeria SATSE 
Pelai, 40 
08001 Barcelona 
Tel.: 93 318 60 60 
Fax: 93 412 59 99 
http://www.satsecat.org 
satseb@terra.es 
 
Sindicat de Metges de Catalunya (SMC) 
Consell de Cent, 471-475, escala B, entl. 3a 
08013 Barcelona 
Tel.: 93 265 11 77 
Fax: 93 265 39 71 
http://www.metgesdecatalunya.net 
info@metgesdecatalunya.net 
 
Unió de Pagesos 
Av. de Francesc Cambó, 14, 3r B 
08003 Barcelona 
Tel.: 93 268 09 00 
Fax: 93 268 48 93 
http://www.uniodepagesos.org 
info@uniopagesos.org 
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Unió General de Treballadors (UGT) 
Rambla de Santa Mònica, 10 
08002 Barcelona 
Tel.: 93 304 68 00 
Fax: 93 304 68 25 
http://www.ugtcatalunya.org 
http://www.avalot.org 
 
Unió Sindical de Treballadors de 
l’Ensenyament de Catalunya (USTEC) 
Ronda de la Universitat, 29, 5è 2a 
08007 Barcelona 
Tel.: 93 302 76 06 
Fax: 93 302 55 99 
http://www.sindicat.net 
ustecstes@pangea.org 
 
Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) 
Sant Rafael, 38-41 
08001 Barcelona 
Tel.: 93 329 81 11 
Fax: 93 329 84 16 
www.usoc.es 
comunicacio@usoc.es 
 
Associacions empresarials 
 
Associació d’Empresaris Agraris de Lleida 
Enric Pubill, 18, àtic 1a 
25005 Lleida 
Tel.: 973 23 43 26 
Fax: 973 23 1015 
pereaeal@telefonica.net 
 
Associació Independent de Joves 
Empresaris de Catalunya (AIJEC) 
C. Mallorca, 305, pral. 2a 
08037 Barcelona 
Tel.:93 430 55 00 
Fax. 93 439 69 25 
http://www.aijec.es/aijec 
aijec@aijec.es 
 
Confederació Empresarial de la Província 
de Tarragona 
Av. de Roma, 7, 6è 
43005 Tarragona 
Tel.: 977 21 19 66 
Fax: 977 21 19 67 
http://www.cepta.es 
cepta@cepta.es 
 

Confederació d’Organitzacions 
Empresarials de Lleida (COELL) 
Rambla de Ferran, 32 
25007 Lleida 
Tel.: 973 23 21 66 
Fax: 977 22 41 62 
http://www.coell.org 
coell@coell.org 
 
Consorci Forestal de Catalunya (CFC) 
Jacint Verdaguer, 3, 2n 
17430 Santa Coloma de Farners (la Selva) 
Tel.: 972 84 27 08 
Fax: 972 84 30 94 
www.forestal.net 
consorci@forestal.net 
 
Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya (FCAC) 
València, 1 
08015 Barcelona 
Tel.: 93 226 03 69 
Fax: 93 226 06 73 
http://www.fcac.es 
fcac@fcac.es 
 
Federació d’Organitzacions Empresarials 
de Girona (FOEG) 
Bonastruc de Porta, 15 
17001 Girona 
Tel.: 972 21 55 34 
Fax: 972 22 71 22 
http://www.foeg.es 
foeg@foeg.es 
 
Foment del Treball Nacional 
Via Laietana, 32-34, 1r 
08003 Barcelona 
Tel.: 93 484 12 00 
Fax: 93 484 12 30 
http://www.foment.com 
foment@foment.com 
 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
(JARC) 
Via Laietana, 13, 1r 3a 
08003 Barcelona 
Tel.: 93 319 80 63 
Fax: 93 319 57 24 
www.jarc.es 
info@jarc.es 
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PIMEC-SEFES, Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya 
Viladomat, 174 
08015 Barcelona 
Tel.: 93 496 45 00 
Fax: 93 496 45 01 
http://www.pimecsefes.es 
pimecsefes@sefes.es 

 
Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) 
Josep Anselm Clavé, 2, 1r 2a 
08002 Barcelona 
Tel.: 93 318 08 28 
Fax: 93 318 49 81 
http://www.upm.org 
upm@upm.org 

 
 
Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social 
La Inspecció de Treball és un organisme dependent del Ministeri de Treball que 
s’encarrega de vetllar pel compliment de la normativa laboral. 
Travessera de Gràcia, 303-311 
08025 Barcelona 
Tel.: 93 401 30 00 / 93 401 30 21 
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