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D E  C A T A L U N Y A

El rol del graduat social 
és cada cop més necessari 
en la societat actual

a tramitació dels diversos rè-
gims de la Seguretat Social, 

l’assesorament i gestió juridicolaboral, 
la defensa dels interessos de treballa-
dors i empresaris, en representació 
tècnica davant de la jurisdicció social, 
la intervenció en conflictes col·lectius 
i vagues; la negociació de convenis 
col·lectius, l’assessorament en matèria 
fiscal, l’auditoria laboral, l’organització 
del treball i la prevenció de riscos 
laborals són algunes de les principals 
tasques que desenvolupen els graduats 
socials.

La professió de graduat social ha anat 
guanyant reconeixement en la societat 
fins al punt que, avui en dia, aquesta 
figura resulta imprescindible tant 
per empreses com per treballadors. 
I és que els canvis socioeconòmics 
que experimenta el sistema són cada 
vegada més accelerats.
Alguns àmbits estan evolucionant de 
manera decisiva actualment. Tant les 
relacions laborals en general com la 
gestió de persones o la prevenció de 
riscos laborals, camps en els quals 
desenvolupen la seva carrera professional 
molts dels graduats socials, han avançat 
enormement en els darrers anys.

Els graduats socials, per la seva proxi-
mitat tant amb empreses com amb 
treballadors, juguen un paper destacat 
també en àmbits que adquireixen una 
importància creixent en la nostra 
societat i seran clau en el futur, com 
els aspectes sociolaborals relacionats 
amb el fenomen immigratori, tal com 
ha quedat palès en el recent procés de 
normalització de treballadors estran-
gers que ha portat a terme el Govern 
de l’Estat. 
Entre els reptes de la professió destaca 
l’aposta per les noves tecnologies, així 

com l’ús d’eines tan útils com el certi-
ficat digital i la factura electrònica. La 
professió de graduat social ha avançat 
molt en aquest camp, com també ho 
ha fet aconseguint algunes fites impor-
tants com pot ser la del dret a portar 
togues. I, amb el temps, de ben segur 
que els graduats socials aconseguiran 
d’altres tan importants com la potes-
tat per intervenir en tot allò que faci 
referència a l’àmbit laboral i de Segu-
retat Social en la jurisdicció conten-
ciosadministrativa; el dret a signar els 
recursos que es presentin davant del 

Tribunal Superior de Justícia, després 
d’haver portat un cas en el Jutjat del 
Social; i la representació davant del 
Consell General del Poder Judicial, 
com una de les tres professions jurídi-
ques reconegudes en el nostre país. 
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SUMARI

El graduat social és 
una de les tres 
professions jurídiques 
del nostre país

Els canvis que experimenta el dret laboral, així com la importància cada vegada major 
que tenen àmbits com el de la immigració, la prevenció de riscos laborals o la gestió de 
recursos humans fan imprescindible la labor que desenvolupen els graduats socials.
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La importància de la 
feina que realitzen 
els graduats socials 
és creixent


