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Barcelona, 25 de març de 2019 

 

Distingit client: 

 

Per mitjà de la present els informem de les últimes mesures urgents en matèria laboral, recollides 

en el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, publicat el 7 de març, de mesures urgents per a 

garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i en el Reial 

decret-llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la 

precarietat laboral en la jornada de treball.  

 

Reial Decret-llei 6/2019 

 

S'estableix per a empreses de cinquanta treballadors o més, l'elaboració i aplicació d'un 

pla d'igualtat que contindrà, almenys, les següents mesures dirigides a eliminar els obstacles 

que impedeixin o dificultin la igualtat efectiva entre dones i homes: 

 

a) Procés de selecció i contractació. 

b) Classificació professional. 

c) Formació. 

d) Promoció professional.  

e) Condicions de treball, inclosa l'auditoria salarial entre dones i homes. 

f) Exercici corresponsable de drets de la vida personal, familiar i laboral. 

g) Infrarepresentació femenina. 

h) Retribucions. 

i) Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de gènere. 

Les empreses quedaran obligades a inscriure els plans d'igualtat en el Registre de Plans 

d'Igualtat de les Empreses que es desenvoluparà reglamentàriament. 

 

Aquesta mesura s'aplicarà de forma gradual en funció del nombre de persones treballadores que 

tingui l'empresa: 
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• les empreses de més de cent cinquanta persones treballadores i fins a dues-centes 

cinquanta persones treballadores comptaran amb un període d'un any per a l'aprovació 

dels plans d'igualtat. 

• les empreses de més de cent i fins a cent cinquanta persones treballadores, disposaran 

d'un període de dos anys per a l'aprovació dels plans d'igualtat. 

• Per a empreses de cinquanta a cent persones treballadors disposaran de tres anys per 

a l'aprovació dels plans d'igualtat. 

 

Així mateix, l'empresari haurà de portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, 

complements salarials i percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregats per 

sexes i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o 

d'igual valor. 

 

Les empreses hauran de justificar les diferències que existeixin quan a les organitzacions 

d'almenys cinquanta treballadors la mitjana de retribució dels treballadors d'un sexe sigui superior 

als de l'altre en un 25% o més prenent el conjunt de la massa salarial o la mitjana de les 

percepcions satisfetes. 

 

En matèria de permís per naixement i cura del menor es disposa que el progenitor diferent de 

la mare biològica podrà suspendre el contracte de treball durant 16 setmanes. D'aquestes 

setmanes, sis seran obligatòries gaudir-les després del part a jornada completa.  

 

Una cop transcorregudes aquestes sis setmanes després del naixement, tots dos progenitors 

podran distribuir-se a la seva voluntat el gaudi de les setmanes restants de forma acumulada o 

interrompuda fins que el descendent compleixi dotze mesos. Aquestes setmanes podran gaudir-

se a temps parcial o complet i hauran de preavisar del seu gaudi amb una antelació mínima de 

quinze dies. 

 

La mare biològica pot anticipar el seu exercici del permís per naixement i cura del menor fins a 

quatre setmanes abans de la data prevista per al part.   

  

Aquesta mesura s'aplicarà de forma gradual. A partir de l'1 d'abril de 2019 en el cas de naixement, 

l'altre progenitor diferent a la mare biològica comptarà amb un període de suspensió de vuit  
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setmanes, de les quals les dues primeres les haurà de gaudir de forma ininterrompuda després 

del part. 

 

A partir de l'1 de gener de 2020 en el cas de naixement, l'altre progenitor diferent a la mare 

biològica comptarà amb un període de suspensió de dotze setmanes, de les quals les quatre 

primeres les haurà de gaudir de forma ininterrompuda després del part.  

 

A partir de l'1 de gener de 2021 cada progenitor gaudirà d'igual període de suspensió del 

contracte de treball, setze setmanes.  

 

En relació amb la cura al lactant, la novetat és que s'estén a totes dues persones treballadores 

el dret a una hora d'absència del treball, que podran dividir en dues fraccions, per a la cura del 

lactant fins que compleixi nou mesos. Aquest permís pot ser substituït a voluntat del treballador 

per una reducció de jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades 

completes. Quan tots dos progenitors, adoptants, guardadors o acollidors exerceixin aquest dret 

amb la mateixa durada i règim, el permís podrà estendre's fins que el lactant compleixi dotze 

mesos, amb reducció proporcional de salari a partir de l'empleno dels nou mesos.  

 

Es crea una prestació econòmica per a la cura al lactant que cobreix la reducció de salari, sempre 

que totes dues persones treballadores es beneficiïn de la reducció de jornada per cura del lactant 

dels nou als dotze mesos. Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de l'1 d'abril de 2019. 

 

Reial Decret-llei 8/2019 

 

S'estableix el registre obligatori diari de jornada per part de l'empresa, que haurà d'incloure 

l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora. La norma 

no estableix els mecanismes per a la realització d'aquest registre pel que serà l'empresa qui 

organitzarà i documentarà el mateix, ja sigui mitjançant negociació col·lectiva o acord d'empresa 

o, en defecte d'això, decisió de l'empresari. L'empresa haurà de conservar els registres durant 

quatre anys i romandran a la disposició de les persones treballadores, dels seus representants 

legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. La mesura entrarà en vigor a partir del 12 

de maig de 2019. 

 

Es modifica la regulació del subsidi per desocupació per a majors de 55 anys quedant en els 

següents termes: 
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➔ Reducció de l'edat d'accés de 55 a 52 anys. 

➔ No s'han d'acreditar responsabilitats familiars. 

➔ S'hauran d'acreditar un mínim de sis anys cotitzats al llarg de la vida laboral. 

➔ S'estendrà com a màxim fins que el treballador aconsegueixi l'edat ordinària que se li 

exigeixi en cada cas per a causar dret a la pensió contributiva de jubilació. 

➔ En relació amb el requisit de rendes s'exigeix que el beneficiari manqui de rendes de 

qualsevol naturalesa superiors en còmput mensual al 75% del salari mínim 

interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. 

➔ Increment de la quantia de cotització per contingència de jubilació durant la percepció 

del subsidi del 100% al 125% de la base mínima de cotització vigent a cada moment.  

 

S'estableix una bonificació per a la contractació indefinida de persones desocupades i inscrites 

en l’oficina d'ocupació almenys dotze mesos en els divuit mesos anteriors a la contractació, i que 

donarà dret, des de la data de la celebració del contracte, a una bonificació mensual de la 

quota empresarial a la Seguretat Social per treballador contractat de 1.300€ a l'any, o de 

1.500€ si la persona contractada és una dona. 

 

Per a l'aplicació d'aquest incentiu l'empresa haurà de mantenir al treballador, almenys, tres anys 

des de la data d'inici de la relació laboral, així com mantenir el nivell d'ocupació en l'empresa 

aconseguit amb aquest contracte, durant, almenys, dos anys des de la celebració d'aquest.  

 

Els professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa estan a la seva sencera 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular.  

 

 

Atentament 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

La present Circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts 

d'informació de novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir assessorament 

professional de cap tipus ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. 
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