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Sinopsis
Formació + Orientació = Èxit
En aquest manual aprendràs els principis bàsics del Dret del Treball i la prevenció de riscos laborals, amb les
darreres i importants novetats que han entrat en vigor en matèria laboral.
Aquesta nova edició totalment posada al dia inclou les darreres actualitzacions en matèria laboral, entre les
quals destaquen el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral;
l’RD 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa l’SMI per al 2022; i el Reial decret llei 6/2022, de 29 de març,
pel qual s’adopten mesures urgents per donar resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la
guerra a Ucraïna. Així mateix, recull les modificacions als itineraris educatius establerts per la nova Llei
Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, d’Educació, i l’Ordre PCM/244/2022, de 30 de març, que desenvolupa
les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, per cessament d’activitat, FOGASA i FP,
per a l’exercici 2022.
José Carlos González Acedo és llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i professor d’Ensenyament
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