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1. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DE TREBALL

QUÈ ÉS?

El contracte de treball és un acord entre una empresa (persona física o persona jurídica) i un treba-
llador per mitjà del qual el treballador s'obliga a prestar els seus serveis per compte de l'empresa i
sota la direcció d'aquesta última i a canvi l'empresa s'obliga a retribuir econòmicament el treballador.

QUI HO POT FORMALITZAR?

Empresa: Poden contractar les empreses, persones físiques o jurídiques, que compleixen els
requisits de capacitat i personalitat legalment establerts.

Treballador: Han de ser

• Majors d'edat, és a dir, majors de 18 anys.

• Majors de 16 i menors de 18 anys legalment emancipats o que tinguin el benefici de la majoria
d'edat.

• Majors de 16 anys i menors de 18 que no estiguin emancipats ni gaudeixin del benefici de la
majoria d'edat, amb el consentiment dels seus pares o tutors o autorització de la persona o
institució que els tingui al seu càrrec.

Per altra banda, es prohibeix als menors de 18 anys la realització de treballs nocturns, d'hores
extraordinàries i altres activitats que el govern declari insalubres, penoses, nocives o perilloses,
tant pel que fa referència a la salut com a la seva formació professional i humana.

• Els estrangers d'acord amb la legislació que els hi sigui aplicable.

COM ES POT FORMALITZAR?

El contracte de treball pot formalitzar-se de paraula o per escrit. Són d'obligada formalització per
escrit els contractes següents:

• Pràctiques i de formació.

• Obra o servei determinat.

• A temps parcial, fix discontinu i de relleu.

• A domicili.

• Treballadors contractats a l'Estat espanyol al servei d'empreses espanyoles a l'estranger.

• Per temps determinat quan la durada sigui superior a 4 setmanes.

• Els celebrats per empreses de Treball Temporal.

• El contractes que gaudeixen de bonificacions a les cotitzacions a la Seguretat Social.

• Contractes d'inserció.
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• Contractes d'interinatje.

• Contractes per treballs fixos d'obra.

• Contractes d'auxili associat.

• Contractes de determinades relacions laborals especials (com ara els dels esportistes
professionals, artistes en espectacles públics, representants de comerç i minusvàlids en
centres especials de treball).

En el cas de que aquests contractes no s'haguessin formalitzat per escrit es presumiran cele-
brats a jornada completa i per temps indefinit, amb excepció de que s'acrediti la seva naturale-
sa temporal o el caràcter a temps parcial dels serveis.

Ara bé, qualsevol de les parts podrà exigir que el contracte es formalitzi per escrit durant el trans-
curs de la relació laboral.

QUÈ ÉS EL PERÍODE DE PROVA?

És el període durant el qual l'empresa i el treballador realitzen les experiències que constituei-
xen l'objecte del contracte i els hi serveix de prova del que pot ser la seva relació posterior.

• El seu establiment és optatiu i en el cas de que s'acordi hauran de fixar-lo per escrit en el
contracte.

• La durada màxima s'establirà en els convenis col·lectius i en el seu defecte la durada no podrà
excedir de:

− Sis mesos per als Tècnics titulats.

− Dos mesos per a la resta de treballadors.

− En les empreses amb menys de 25 treballadors, el període de prova no podrà      excedir
de tres mesos pels treballadors que no siguin Tècnics titulats.

• Durant el període de prova el treballador tindrà els mateixos drets i obligacions corresponents
al lloc de treball que ocupi. 

• Durant aquest període es podrà rescindir la relació laboral per voluntat de qualsevol de les
parts sense necessitat de preavís i sense haver d'al·legar causa alguna, excepte pacte en
contrari.

• El període de prova es computa a efectes d'antiguitat.

• Les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, adopció o acolliment que afecti al treballador
durant el període de prova interromp el còmput del mateix, sempre que es produeixi l'acord
entre ambdues parts.

• No es podrà establir període de prova al contracte quan el treballador hagi desenvolupat les
mateixes funcions amb anterioritat a l'empresa, sota qualsevol modalitat de contractació.

QUANT TEMPS DURA EL CONTRACTE?

Un contracte de treball pot ser indefinit o bé tenir una duració determinada.

En principi tot contracte de treball és indefinit i a jornada completa, excepte que en el contracte
de treball s'estableixi una altra cosa.
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QUINS DRETS I OBLIGACIONS SE'N DERIVEN?

Del contracte de treball se'n deriven drets i obligacions per a ambdues parts, si bé habitualment
cada un dels drets a favor d'una de les parts comporta obligacions per a l'altra. 

Principals drets i obligacions dels treballadors

Principals drets del treballador

• A l'ocupació efectiva durant la jornada de treball.

• A la promoció i formació a la feina.

• A la no discriminació per accedir al lloc de treball.

• A la integritat física i la intimitat.

• A rebre la remuneració pactada i de forma puntual.

• A l'exercici individual de les accions dervivades del contracte de treball.

• A la Vaga.

• A altres drets pactats en el contracte.

Principals obligacions del treballador

• Complir les obligacions concretes del lloc de treball conforme als principis de bona fe i diligència.

• Complir les mesures de seguretat i higiene establertes per l'empresari.

• Complir les ordres i instruccions de l'empresa en exercici de les seves funcions.

• No realitzar la mateixa activitat que l'empresa en competència d'aquesta.

• Contribuir a millorar la productivitat.

• Altres obligacions establertes en contracte.

Principals drets i obligacions de l'empresa

Principals drets de l'empresa

• Dirigir/organitzar la feina del treballador.

• Aplicar una política d'higiene i seguretat en el treball que sigui d'obligat compliment per als
treballadors.

• Altres drets que s'hagin pactat en contracte.

• En general, té dret al compliment de les obligacions establertes pel treballador.

Principals obligacions de l'empresa

• Actuar en pro del compliment dels drets dels treballadors.

• Registrar el contracte de treball a les oficines de treball quan sigui preceptiu.

• Facilitar còpia bàsica del contracte de treball als representants legals dels treballadors.

• Donar d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social al treballador contractat amb
anterioritat a l'inici de l'activitat.

• Altres obligacions que s'hagin pactat en contracte.
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2. CONTRACTE DE TREBALL INDEFINIT

2.1 PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

El contracte de treball indefinit es caracteritza principalment per la durada, que serà il·limitada en
el temps. 

S'estableix una pressumpció legal en favor de la consideració del contracte com a indefinit quan:

• L'empresa no dóni d'alta al règim pertinent de la Seguretat Social al treballador un cop
transcorregut un termini igual al que legalment s'hagués pogut fixar per al període de prova.

• Es formalitzi en frau de llei per evitar contractació indefinida.

Temps: Pot concertar-se a temps complet o a temps parcial.

Formalització: Pot formalitzar-se verbalment o per escrit.

Extinció

Les causes d'extinció establertes en les disposicions legals i a l'Estatut dels Treballadors (art. 49) són:

• Per mutu acord de les parts.

• Per les causes consignades vàlidament en el contracte, excepte que aquestes constitueixin
abús de dret per part de l'empresari.

• Per dimissió del treballador, havent de respectar el preavís establert.

• Per mort, gran invalidesa, invalidesa permanent total o absoluta del treballador.

• Per jubilació del treballador.

• Per mort, jubilació o incapacitat1 de l'empresari o extinció de la personalitat jurídica.

• Per força major degudament constatada (incendi, inundació, etc.).

• Per acomiadament col·lectiu basat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

• Per voluntat del treballador, fundada en un incompliment contractual de l'empresari.

• Per acomiadament del treballador.

• Per causes objectives legalment precedents.
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Conseqüències

Establiment legal d'una indemnització a favor del treballador quan es produeixi l'extinció del con-
tracte per una causa aliena a la voluntat d'aquest, sempre que l'acomiadament no sigui discipli-
nari i es declari procedent pels Jutjats socials.

2.2 TIPUS I MODALITATS

2.2.1 Contracte indefinit ordinari

Concepte

El contracte indefinit ordinari és el contracte celebrat per una durada il·limitada sense establir-se
cap especificació sobre tipologia de treballador, bonificacions o temps de treball.

Temps

• Concertat a temps complet.

• Concertat a temps parcial: És el contracte concertat per un nombre d'hores al dia, a la
setmana, al mes o a l'any, inferior a la jornada de treball d'un treballador a temps complet
comparable. S'entén per "treballador a temps complet comparable", a un treballador a temps
complet de la mateixa empresa i centre de treball, amb el mateix tipus de contracte de treball
i que faci un treball idèntic o semblant.

Si a l'empresa no hi hagués cap treballador comparable a temps complet, es considerarà la jor-
nada a temps complet prevista en el Conveni Col·lectiu d'aplicació o, en defecte, la jornada màxi-
ma legal.

Formalització 

El contracte indefinit a temps complet es pot formalitzar tant verbalment com per escrit.

El contracte indefinit a temps parcial s'ha de formalitzar necessàriament per escrit, d'acord amb
el model establert.

En el contracte a temps parcial haurà de fer-se constar el número d'hores ordinàries de treball
al dia, a la setmana, al mes o a l'any contractades i la seva distribució. Si no s'observen aquests
requisits, el contracte es presumeix celebrat a jornada completa, excepte prova en contra que
acrediti el caràcter parcial dels serveis.

Durada: Indefinida. 

Regulació Legal: Article 15 de l'Estatut dels Treballadors 

Model: podeu trobar el model d’aquest contracte a l’adreça web: 
www.gencat.cat/treballiindustria/ambits/relacions_laborals/contractes/index.html
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2.2.2 Contracte indefinit a temps complet bonificat

Concepte

És el contracte indefinit concertat amb treballadors desocupats que compleixin alguns dels requi-
sits següents:

• Dones entre 16 i 45 anys.

• Dones contractades per prestar serveis en professions o ocupacions amb menor índex
d'ocupació femenina.

• Inscrits ininterrompudament a l'Oficina d'Ocupació durant 6 o més mesos.

• Majors de 45 anys i fins als 55.

• Majors de 55 anys i fins als 65.

• Perceptors de prestacions o subsidis per atur als qui els hi resti un any o més de percepció
en el moment de la contractació.

• Perceptors de subsidi per atur a favor dels treballadors inclosos en el Règim Especial Agrari
de la Seguretat Social.

• Perceptors de la renda activa d'inserció

• Dones aturades inscrites en l'Oficina d'Ocupació en els 24 mesos següents a la data del part. 

• Treballadores que tinguin la condició de víctimes de la violència de gènere.

Formalització: Per escrit d'acord amb el model establert.

Temps: Concertat a temps complet.

Durada: Indefinida.

Avantatges

• Bonificacions a la quota empresarial de la Seguretat Social per contingències comunes de
diferents percentatges segons quin sigui el col·lectiu al qual pertanyi el treballador2 .

• Reducció de la indemnització en cas d'extinció del contracte per causes objectives, declarada
improcedent, de 33 dies de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes
inferiors a un any i fins un màxim de 24 mensualitats sempre que el treballador pertanyi a
algun dels col·lectius següents:

• Joves des de 16 anys fins a 30 anys, ambdós inclosos.

• Dones aturades quan es contractin per prestar serveis en professions o ocupacions amb
menor índex d'ocupació femenina.

• Majors de 45 anys.

• Aturats que portin almenys 6 mesos inscrits com a demandants d'ocupació.

• Minusvàlids.
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Regulació Legal: Disposició addicional 50ª de la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2006.

Model: podeu trobar el model d’aquest contracte a l’adreça web: 
www.gencat.cat/treballiindustria/ambits/relacions_laborals/contractes/index.html

2.2.3 Contracte indefinit a temps parcial bonificat

Concepte 

És el contracte indefinit concertat amb treballadors desocupats que compleixin alguns dels requi-
sits següents:

• Dones entre 16 i 45 anys.

• Dones contractades per prestar serveis en professions o ocupacions amb menor índex
d'ocupació femenina.

• Inscrits ininterrompudament a l'Oficina d'Ocupació durant 6 o més mesos.

• Majors de 45 anys i fins als 55.

• Majors de 55 anys i fins als 65.

• Perceptors de prestacions o subsidis per atur als qui els hi resti un any o més de percepció
en el moment de la contractació.

• Perceptors de subsidi per atur a favor dels treballadors inclosos en el Règim Especial Agrari
de la Seguretat Social.

• Perceptors de la renda activa d'inserció.

• Dones aturades inscrites en l'Oficina d'Ocupació en els 24 mesos següents a la data del part. 

• Treballadores víctimes de la violència de gènere.

Formalització: Per escrit d'acord amb el model establert.

Temps

Concertat a temps parcial, és a dir, per un nombre d'hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any,
inferior a la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable. S'entén per "treba-
llador a temps complet comparable" a un treballador a temps complet de la mateixa empresa i
centre de treball, amb el mateix tipus de contracte de treball i que faci un treball idèntic o sem-
blant.

Si a l'empresa no hi hagués cap treballador comparable a temps complet, es considerarà la jor-
nada a temps complet prevista en el Conveni Col·lectiu d'aplicació o, en defecte, la jornada màxi-
ma legal.

Durada: Indefinida.
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Avantatges

• Bonificacions a la quota empresarial de la Seguretat Social per contingències comunes de
diferents percentatges segons quin sigui el col·lectiu al qual pertanyi el treballador3 .

• Reducció de la indemnització en cas d'extinció del contracte per causes objectives, declarada
improcedent, de 33 dies de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes
inferiors a un any i fins un màxim de 24 mensualitats sempre que el treballador pertanyi a
algun dels col·lectius següents:

− Joves des de 16 anys fins a 30 anys, ambdós inclosos.

− Dones aturades quan es contractin per prestar serveis en professions o ocupacions amb
menor índex d'ocupació femenina.

− Majors de 45 anys.

− Aturats que portin almenys 6 mesos inscrits com a demandants d'ocupació.

− Minusvàlids.

Regulació Legal: Disposició addicional 50ª de la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2006.

Model: podeu trobar el model d’aquest contracte a l’adreça web: 
www.gencat.cat/treballiindustria/ambits/relacions_laborals/contractes/index.html

2.2.4 Contracte per a treballadors desocupats en situació d'exclusió social 

Concepte

Empreses i entitats sense ànim de lucre que contractin, indefinida o temporalment, treballadors
aturats en situació d'exclusió social, la qual s'acreditarà mitjançant els corresponents certificats
emesos pels serveis socials municipals i quedarà determinada per la pertinença a algun dels
següents col·lectius:

• Perceptors de rendes mínimes d'inserció o qualsevol altre prestació d'igual o similar
naturalesa segons la denominació adoptada a cada comunitat autònoma.

• Persones que no puguin accedir a les prestacions anteriors per motiu de manca del període
exigit de residència o empadronament o per que formi part d'una unitat familiar que ja sigui
perceptora d'aquest tipus de percepcions o bé per haver esgotat el període màxim de
percepció legalment establert.

• Joves majors de 18 anys i menors de 30, procedents d'institucions de protecció de menors.

• Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en processos de
rehabilitació o reinserció social.

• Interns de centres penitenciaris que puguin accedir a un treball, així com alliberats
condicionals i exreclusos.
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• Menors d'edat inclossos a l'ambit d'aplicació de la LO 5/2000, de 12 de gener, reguladora de
la responsabilitat penal dels menors, la situació dels quals els hi permeti accedir a un treball,
així com els que es trobin en situació de llibertat vigilada o els que han estat interns.

Formalització: Per escrit d'acord amb el model establert. 

Temps: Pot concertar-se tant a temps complet com a temps parcial.

Durada: Indefinida 

Avantatges

• Bonificació del 65% de la quota empresarial de la Seguretat Social per contingències
comunes amb un màxim de 24 mesos. La data s'aplicarà a un o a successius contractes amb
el mateix o amb diferents empresaris des de la data inicial del primer contracte.

• En cas de contracte indefinit, reducció de la indemnització en cas d'extinció del contracte per
causes objectives, declarada improcedent, de 33 dies de salari per any de servei,
prorratejant-se per mesos els períodes inferiors a un any i fins un màxim de 24 mensualitats
sempre que el treballador pertanyi a algun dels col·lectius següents:

− Joves des de 16 anys fins a 30 anys, ambdós inclosos.

− Dones aturades quan es contractin per prestar serveis en professions o ocupacions amb
menor índex d'ocupació femenina.

− Majors de 45 anys.

− Aturats que portin almenys 6 mesos inscrits com a demandants d'ocupació.

− Minusvàlids.

Regulació Legal: Llei 30/2005, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a
l'any 2006.

Model: podeu trobar el model d’aquest contracte a l’adreça web: 
www.gencat.cat/treballiindustria/ambits/relacions_laborals/contractes/index.html

2.2.5 Contracte de treball per la realització de treballs fixos discontinus

Concepte 

És el contracte indefinit concertat per realitzar treballs que tinguin el caràcter de fixos disconti-
nus i no es repeteixin en dates certes dintre del volum normal de l'activitat de l'empresa.

Als treballs discontinus que es repeteixin en dates certes se'ls aplicarà la regulació del contrac-
te a temps parcial celebrat per temps indefinit.

Els treballadors han de ser requerits en l'ordre i forma que es determini als respectius Convenis
Col·lectius i el treballador, en cas d'incompliment, pot reclamar en procediment d'acomiadament.
El termini s'inicia des del moment en què tingui coneixement de la falta de convocatòria.
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Formalització

Per escrit, d'acord amb el model establert on consti:

• La duració estimada de l'activitat.

• La forma i ordre de requeriment que s'estableixi al conveni col·lectiu aplicable.

• De manera orientativa, la jornada laboral estimada i la seva distribució horària.

Els Convenis Col·lectius d'àmbit sectorial poden determinar quan les peculiaritats del sector així
ho justifiquin:

• La utilització en els contractes fixos discontinus de la modalitat a temps parcial.

• Els requisits i especialitats  per a la conversió de contractes temporals en contractes fixos
discontinus.

Durada: Indefinida.

Avantatges

Reducció de la indemnització en cas d'extinció del contracte per causes objectives, declarada
improcedent, de 33 dies de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes infe-
riors a un any i fins un màxim de 24 mensualitats sempre que el treballador pertanyi a algun dels
col·lectius següents:

• Joves des de 16 anys fins a 30 anys, ambdós inclosos.

• Dones aturades quan es contractin per prestar serveis en professions o ocupacions amb
menor índex d'ocupació femenina.

• Majors de 45 anys.

• Aturats que portin almenys 6 mesos inscrits com a demandants d'ocupació.

• Minusvàlids.

Regulació Legal: Article 15.8 de l'Estatut dels Treballadors.

Model: podeu trobar el model d’aquest contracte a l’adreça web: 
www.gencat.cat/treballiindustria/ambits/relacions_laborals/contractes/index.html

2.2.6 Contracte indefinit per la contractació de treballadors minusvàlids 
a l'empara del RD 1451/1983

Concepte

És aquell contracte de treball formalitzat amb un treballador minusvàlid que tingui les següents
característiques:
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• Els treballadors minusvàlids contractats han de ser sol·licitats mitjançant oferta genèrica o
nominativa a la corresponent oficina d'ocupació i han d'estar en possessió del corresponent
certificat de minusvalidesa. (Grau mínim reconegut de minusvalidesa igual o superior a 33%).

• En cas d'empreses de nova creació, els treballadors minusvàlids a contractar no poden
superar el 51% de la plantilla total de l'empresa. Aquesta regla no s'aplica si l'únic treballador
de l'empresa serà el treballador minusvàlid que es vol contractar.

• Les empreses beneficiàries estan obligades a mantenir l'estabilitat de l'ocupació dels
treballadors minusvàlids durant un període mínim de 3 anys no podent acomiadar a aquests
treballadors durant aquest període sense causa justificada. En cas d'acomiadament
procedent, han de substituir al treballador per un altre que reuneixi els requisits establerts, no
donant dret a una nova subvenció sinó només al manteniment de la bonificació de la
Seguretat Social.

Formalització: Per escrit i en el model establert.

Temps: A temps complet o a temps parcial.

Durada: Indefinida

Avantatges

• Subvenció de 3.907 euros per cada contracte de treball a jornada completa celebrat amb un
treballador minusvàlid. Si es concerta a temps parcial la subvenció es reduirà
proporcionalment a la jornada pactada.

• Bonificacions en de la quota empresarial a la Seguretat Social durant tota la duració del
contracte, per totes les contingències, incloses les quotes d'accident de treball i malaltia
professional i les quotes de recaptació conjunta (atur, FOGASA, formació professional), del:

• 70% en el cas de contractes amb treballadors minusvàlids menors de 45 anys. En cas que es
contracti a una treballadora minusvàlida menor de 45 anys la bonificació serà del 90%.

• 90% en cas de treballadors minusvàlids majors de 45 anys (100% si es tracta d'una
treballadora minusvàlida major de 45 anys).

• Ajuts per facilitar la formació o reconversió professional dels treballadors minusvàlids
contractats mitjançant concerts entre l'empresa i l'INEM.

• Deducció en l'impost sobre societats, en la quota íntegra de la quantitat, per l'any 2006, de
6.000 euros, per cada persona/any de increment de la mitja de la plantilla de treballadors
minusvàlids contractats per temps indefinit, experimentat durant el període impositiu,
respecte a la plantilla mitja de treballadors minusvàlids de l'exercici immediatament anterior
a aquest contracte. (Apartat redactat de conformitat amb l'establert a l'article 36 bis de la Llei
43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost de Societats).

• Pel càlcul de l'increment de la mitja de la plantilla es computaran exclusivament els
treballadors minusvàlids/any amb contracte indefinit que desenvolupin jornada complerta.

Exclusió de les Bonificacions

No s'aplicaran en els següents supòsits:

• Contractacions realitzades amb treballadors que, en els 24 mesos anteriors a la data de la
contractació, haguessin prestat serveis en la mateixa empresa o grup d'empreses mitjançant
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un contracte per temps indefinit.

• Treballadors que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de
3 mesos previs a la formalització del contracte.

• Relacions laborals de caràcter especial recollides a l'article 2.1 de l' Estatut dels Treballadors
(alts directius, servei de la Llar familiar, penats en institucions penitenciàries, esportistes
professionals, artistes d'espectacles públics, persones que intervinguin en operacions
mercantils per compte d'un o més empresaris sense assumir el risc i ventura que s'en derivi,
treballadors minusvàlids que prestin serveis en centres especials de treball, estibadors
portuaris que prestin serveis a través de societats estatals).

• Contractacions que afectin al cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per
consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, de l'empresari o de qui ostenti càrrecs de
direcció o siguin membres dels òrgans d'administració d' empreses que revesteixin la forma
de societats i constin empadronats en el mateix domicili.

Regulació Legal: Reial Decret 1451/1983 modificat pel Reial Decret 170/2005, de 30 de gener,
Ordre Ministerial de 13 de abril de 1994, Disposició addicional primera de la Llei 63/1997 i
24/2001 modificada per la disposició addicional 5ª.4 de la Llei 45/2002.

Model: podeu trobar el model d’aquest contracte a l’adreça web: 
www.gencat.cat/treballiindustria/ambits/relacions_laborals/contractes/index.html

2.2.7 Contracte de Treball per la Conversió d'un contracte temporal en indefinit

Concepte: És aquell contracte concertat amb un treballador de l'empresa que estava vinculat per
un contracte temporal que se li converteix en indefinit.

Formalització: Per escrit d'acord amb el model establert. La formalització haurà de comunicar-se
al Servei Públic de Treball en el termini dels 10 dies següents a la seva celebració.

Temps: Pot concertar-se a temps complet o parcial. 

Durada: Indefinida.

Avantatges

• Bonificació del 25% de la quota empresarial de la Seguretat Social per contingències
comunes durant un període de 24 mesos següents a aquesta transformació en els següents
casos:

− Transformació en indefinits de contractes de duració determinada o temporals, celebrats
amb anterioritat a la data de l'1 de gener de 2006.

− Transformació en indefinits de contractes formatius, de relleu i de substitució per anticipació
de l'edat de jubilació qualsevol que sigui la seva data de celebració.

− Contractes de pràctiques i relleu celebrats inicialment a temps parcial i transformats en
indefinits a temps parcial sempre que la jornada del nou contracte sigui com a mínim igual a
la del contracte de pràctiques o de relleu que es transforma.
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• Reducció de la indemnització en cas d'extinció del contracte per causes objectives, declarada
improcedent, de 33 dies de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes
inferiors a un any i fins un màxim de 24 mensualitats sempre que el treballador pertanyi a
algun dels col·lectius següents:

− Joves des de 16 anys fins a 30 anys, ambdós inclosos.

− Dones aturades quan es contractin per prestar serveis en professions o ocupacions amb
menor índex d'ocupació femenina.

− Majors de 45 anys.

− Aturats que portin almenys 6 mesos inscrits com a demandants d'ocupació.

− Minusvàlids.

Requisits que han de reunir els treballadors

• Tenir celebrat i en vigor un contracte de duració determinada o temporal amb l'empresa, amb
data anterior a l' 1 de gener de 2006, o bé, un contracte formatiu, de relleu o de susbtitució
per anticipació de l'edat de jubilació, independentment de la seva data.

• No tenir relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclòs, amb
l'empresari o amb qui ostenti càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans
d'administració de les societats.

• Que el treballador no tingui una relació laboral de caràcter especial.

• No haver estat vinculat a l'empresa en els 24 mesos anteriors a la contractació amb contracte
indefinit.

• En cas d'incorporacions de socis treballadors i o de treball a cooperatives o societats laborals,
quedaran exclosos de gaudir de bonificacions en el cas de que hagin tingut un vincle
contractual previ amb les societats superior a 12 mesos.

• Queden exclosos de les bonificacions els contractes dels treballadors que hagin vist extingida
la seva relació laboral indefinida amb la societat en els 3 mesos anteriors a la formalització
d'aquest nou contracte

Regulació Legal: Disposició addicional 47 de la LO 2/2004, de Pressupostos generals de l'Estat.

Model: podeu trobar el model d’aquest contracte a l’adreça web: 
www.gencat.cat/treballiindustria/ambits/relacions_laborals/contractes/index.html

2.2.8 Conversió del contracte temporal en contracte indefinit per a la realització 
de treballs fixos discontinus, formatius, de relleu i de substitució per anticipació, 
celebrats amb anterioritat a l'1 de gener de 2005.

Concepte: Als treballadors fixos discontinus que realitzin treballs que es repeteixin en dates cer-
tes se'ls aplicarà la regulació del contracte a temps parcial celebrat per temps indefinit.

Formalització: Per escrit d'acord amb el model establert.

Temps: Pot concertar-se a temps complet o parcial.
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Durada: Indefinida.

Avantatges

• Bonificació del 25% de la quota empresarial de la Seguretat Social per contingències
comunes durant un període de 24 mesos següents a aquesta transformació sempre que el
contractes de duració determinada o temporals, hagi estat celebrat amb anterioritat a la data
de l'1 de gener de 2003.

• Reducció de la indemnització en cas d'extinció del contracte per causes objectives, declarada
improcedent, de 33 dies de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes
inferiors a un any i fins un màxim de 24 mensualitats sempre que el treballador pertanyi a
algun dels col·lectius següents:

− Joves des de 16 anys fins a 30 anys, ambdós inclosos.

− Dones aturades quan es contractin per prestar serveis en professions o ocupacions amb
menor índex d'ocupació femenina.

− Majors de 45 anys.

− Aturats que portin almenys 6 mesos inscrits com a demandants d'ocupació.

− Minusvàlids.

Requisits que han de reunir els treballadors

• Tenir celebrat i en vigor un contracte de duració determinada o temporal amb l'empresa, amb
data anterior a l' 1 de gener de 20035, o bé, un contracte formatiu, de relleu o de susbtitució
per anticipació de l'edat de jubilació, independemnent de la seva data.

• No tenir relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclòs, amb
l'empresari o amb qui ostenti càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans
d'administració de les societats.

• Que el treballador no tingui una relació laboral de caràcter especial (a excepció dels interns
en un centre penitenciari i els menors interns en un centre especial d'internament).

• No haver estat vinculat a l'Empresa en els 24 mesos anteriors a la contractació amb contracte
indefinit.

• En cas d'incorporacions de socis treballadors i o de treball a cooperatives o societats laborals,
quedaran exclosos de gaudir de bonificacions en el cas de que hagin tingut un vincle
contractual previ amb les societats superior a 12 mesos.

• Queden exclosos de les bonificacions els contractes dels treballadors que hagin vist extingida
la seva relació laboral indefinida amb la societat en els 3 mesos anteriors a la formalització
d'aquest nou contracte.

Regulació Legal: Disposició addicional 50ª de la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2006.

Model: podeu trobar el model d’aquest contracte a l’adreça web: 
www.gencat.cat/treballiindustria/ambits/relacions_laborals/contractes/index.html
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3. CONTRACTE DE TREBALL TEMPORAL

3.1 PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

A diferència del contracte indefinit, el contracte temporal es caracteritza per la limitació de la seva
durada a una data concreta o determinable. La normativa legal regula expressament els supò-
sits en els quals es pot celebrar un contracte de duració determinada:

• Realització d'una obra o servei determinat.

• Eventual per circumstàncies de la producció.

• Interinitat, per substituir a treballadors amb dret de reserva del lloc de treball o cobertura de
vacant.

• Per realitzar una obra o servei d'interès general, mitjançant un contracte d'inserció amb un aturat.

• Formatius: en pràctiques, i per a la formació.

L'incompliment d'aquesta normativa pot causar la conversió d'aquests contractes temporals en
contractes indefinits.

A l'hora de cotitzar a la Seguretat Social en matèria de prestació per atur, s'hauran de tenir en comp-
te l'existència de diferents tipus de cotització segons es tracti de contractació temporal o indefinida.

Obligacions d'informació

L'empresari ha de lliurar informació sobre les contractacions temporals realitzades als represen-
tants legals dels treballadors en els centres de treball, en un termini màxim de 10 dies des de la
seva celebració, sempre que no existeixi obligació de lliurament de còpia bàsica.

També està obligat a informar als treballadors de l'empresa amb contracte de durada determina-
da o temporal, inclosos els contractes formatius, sobre l'existència de llocs de treball vacants a
fi de garantir les mateixes oportunitats d'accedir a llocs de treball permanents que la resta de tre-
balladors. Aquesta informació pot facilitar-se mitjançant un anunci públic en un lloc adequat de
l'empresa o centre.

Formalització

Els contractes per la realització d'una obra o servei determinat, interinitat i aquells que tinguin
una durada superior a 4 setmanes o es concertin a temps parcial hauran de formalitzar-se obli-
gatòriament per escrit, fent constar:

• La modalitat contractual.

• Duració, o identificació de les circumstàncies que determini la seva duració.

• Feina a desenvolupar.
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Temps: Pot concertar-se a temps complet o a temps parcial, excepte el contracte per a la formació.

Durada

Temporal.

• D'obra o servei: realització de la obra.

• Inserció: realització de l'obra.

• Eventual per circumstàncies de la producció: 6 mesos en un periode de 12 mesos. (Per Conveni
Col.lectiu es pot establir una durada màxima de 12 mesos dins d'un màxim de 18 mesos).

• Interinitat: temps de la substitució o cobertura de la vacant.

• En pràctiques: de 6 mesos a 2 anys.

• Formació: de 6 mesos a 2 anys (per els treballadors minusvàlids, la durada pot arribar a ser
de 4 anys, depenent del grau o tipus de minusvalia i de les característiques del procés
formatiu a realitzar, si així es pacta en conveni col.lectiu).

• Celebrats amb Empreses de Treball Temporal:

• Obra o servei determinat: durada de la obra o servei: Durant el temps que subsisteixi la causa
de el motiva.

• Substitució de treballadors amb dret de reserva del lloc de treball: Durant el temps que
subsiteixi la causa de el motiva.

• Eventual per circumstàncies de la producció: 6 mesos (o bé 12 mesos en un període de 18
mesos, si està previst al Conveni).

• Cobertura temporal d'un lloc de treball mentre dura un procés de sel.lecció o promoció: 3 mesos

Extinció

El contracte de treball s'extingeix, prèvia denúncia d'una de les parts, per les següents causes:

• Realització de l'obra o servei objecte del contracte.

• Expiració dels temps convingut.

• Causes previstes en el contracte d'interinitat (reincorporació del treballador substituït o
cobertura de vacant).

Si el contracte de durada determinada és superior a 1 any, la part del contracte que formuli la
denúncia està obligada a preavisar l'altre amb una antelació mínima de 15 dies4 . L'incompliment
per part de l'empresari d'aquest termini dóna lloc a una indemnització equivalent al salari corres-
ponent als dies en què aquest termini s'hagi incomplert. 

Conseqüències

• A l'acabament d'aquests contractes el treballador té dret a rebre la indemnització econòmica
que es determini a la negociació col·lectiva o a la normativa específica aplicable. A falta de
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pacte, la indemnització serà equivalent a la part proporcional de la quantia que resulti
d'abonar 8 dies de salari per any de servei. 

S'exceptuen d'aquesta possibilitat els contractes d'interinitat, d'inserció i formatius. 

Aquesta indemnització no és aplicable per aquells contractes signats abans del 4 de març de
2001 independentment de la data d'extinció, que es regeixen per les disposicions vigents a
la data de la seva celebració.

• L'extinció d'aquests contractes de treball dóna dret a la percepció de la prestació d'atur
sempre i quan s'hagi acumulat el període de carència mínim.

3.2 TIPUS I MODALITATS

3.2.1 Contracte de treball per la formació

Concepte

L'objecte d'aquest contracte és l'adquisició de la formació teòrica i pràctica necessària per al desen-
volupament adequat d'un ofici o lloc de treball, que requereixi un determinat nivell de qualificació.

El contracte per la formació es pot formalitzar amb treballadors que No tinguin la titulació reque-
rida per formalitzar un contracte en pràctiques en l'ofici o lloc de treball corresponent:

• Siguin majors de 16 anys i menors de 21 anys.

Aquest límit d'edat no s'aplica quan el contracte es concerti amb treballadors aturats inclosos
en algun dels col·lectius següents:

− Minusvàlids.

− Treballadors estrangers durant els 2 primers anys de vigència del seu permís de treball, a
no ser que acreditin posseir la formació i experiència necessaries per a dur a terme les
tasques del seu lloc de treball

− Els que portin més de 3 anys sense activitat laboral.

− Els en situació d'exclusió social.

− Els que s'incorporin als programes d'escoles taller, cases d'ofici i taller d'ocupació. 

A més, és necessari que els treballadors:

• No hagin estat contractats per un període superior a 2 anys sota aquesta modalitat contractual
per la mateixa o una altra empresa.

• No hagin ocupat el lloc de treball pel qual formalitza contracte de treball en formació per un
període superior a 12 mesos.

• No haver esgotat la durada màxima establerta pels contractes de formació en una relació
laboral anterior, en la mateixa o diferent empresa.
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L'empresa està obligada a:

• Proporcionar al treballador la formació i treball efectiu adequat a l'objecte del contracte.

• Impartir o concertar la formació teòrica (concedint al treballador els permisos precisos).

• Tutelar el desenvolupament del procés formatiu, ja sigui assumint personalment aquesta
funció quan desenvolupi la seva activitat professional a l'empresa o designant com a tutor a
un treballador d'aquesta, sempre que en ambdós casos qui exerceixi la tutoria posseeixi la
qualificació o experiència professional adequada.

Numero màxim de contractes per a la formació per empresa

• Per conveni col·lectiu sectorial estatal, o en el seu defecte d'àmbit inferior5, es pot
establir un nombre màxim de contractes per la formació a realitzar així com els llocs de treball
objecte d'aquest contracte, en funció del tamany de la plantilla.

• Si en el conveni no es determina el nombre màxim de treballadors per la formació per centre
de treball, la llei estableix els següents límits màxims (RD 488/1998):

• Per determinar la plantilla de treballadors no es computaran als vinculats a l'empresa per un
contracte per a la formació.

• Els treballadors minusvàlids en formació no es computen per determinar aquest  nombre
màxim de contractes de formació.

• Es computen els treballadors amb contracte d'aprenentatje anterior al 17-5-97 i vigent al
moment de realitzar el càlcul.

Formació

La formació teòrica ha de tenir caràcter professional i estar vinculada als continguts teòrics dels
mòduls formatius del certificat de professionalitat de l'ocupació, relacionada amb el lloc de tre-
ball que s' ocuparà.
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Plantilla Contractes de formació

Fins a 5 treballadors 1

De 6 a 10 treballadors 2

D’11 a 25 treballadors 3

De 26 a 40 treballadors 4

De 41 a 50 treballadors 5

De 51 a 100 treballadors 8

De 101 a 250 treballadors 10 o el 8% de la plantilla

De 251 a 500 treballadors 20 o el 6% de la plantilla

Més de 500 trebalaldors 30 o el 4% de la plantilla

5 Aquesta determinació pot ser feta pels convenis d'empresa quan aquesta tingui un pla formatiu.



Si l'empresari incompleix en seva totalitat les seves obligacions en matèria de formació teòrica
el contracte es pressumeix de caràcter comú o ordinari.

Al finalitzar el contracte l'empresa està obligada a facilitar un certificat on consti la durada de la
formació teòrica i el nivell de formació pràctica adquirida.

El període de formació teòrica no pot ser inferior al 15% de la jornada màxima prevista en con-
veni o de les 40 hores setmanals de treball efectiu (jornada màxima legal).

Quan el treballador no hagués finalitzat els cicles educatius compresos a l'escolaritat obligatòria,
l'objectiu immediat de la formació teòrica ha de ser completar aquesta educació.

Formalització: Per escrit, d'acord amb el model establert.

Temps: S'ha de concertar a temps complet, incloent el temps de treball efectiu i el dedicat a la
formació teòrica a l'empresa.

Durada

No pot ser inferior a 6 mesos ni superior a 2 anys. Per conveni col·lectiu sectorial es poden fixar
duracions diferents sense que la mínima pugui ser inferior a 6 mesos ni la màxima pugui exce-
dir de 3 anys, ó 4 en el cas de minusvàlids, atenent a les característiques de l'ofici o lloc de tre-
ball i als requeriments formatius del mateix.

Es pot establir un període de prova d'acord amb les disposicions del Conveni Col·lectiu. En
defecte de pacte no pot ser superior a dos mesos.

En cas de formalitzar-se contracte inferior al màxim de durada establert, el contracte es podrà
prorrogar tàcitament per un període de 6 mesos o es poden acordar pròrrogues fins al màxim
establert. Només poden establir-se dues pròrrogues, acordades o tàcites, i sempre d'un període
mínim de 6 mesos.

El contracte per a la formació es considerarà de caràcter comú i ordinari quan l'empresari no
compleixi la totalitat de les seves obligacions en matèria de formació teòrica. 

Es presumiran indefinits els contractes per a la formació celebrats en frau de llei.

Retribució: La retribució del treballador ha de ser la fixada en el Conveni Col·lectiu sense que
pugui ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció al temps invertit.

Avantatges

• Si l'empresa contracta a un treballador minusvàlid, hi ha una reducció del 50% de la quota
empresarial per contingències comunes.

• La transformació d'aquests contractes en indefinits té les bonificacions a la quota de la
Seguretat Social que s'exposen en el punt de contractació indefinida a l'apartat 2.2.G). 

Extinció: El contracte s'extingeix per l'arribada de la data concertada, i si ha transcorregut més
d'un any des de la data de contractació cal denúncia de les parts amb un preavís de 15 dies.
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Certificació

A la finalització del contracte l'empresari ha de lliurar a l'aprenent un certificat on consti:

• La durada de la formació teòrica.

• El nivell de formació pràctica adquirida.

D'altra banda, en un termini de 15 dies des de la fi de la formació teòrica, el centre acreditat on
s'hagi rebut la formació teòrica ha d'emetre un certificat per l'empresa amb còpia per l'aprenent,
on faci constar:

• El contingut formatiu impartit.

• El grau d'aprofitament per part de l'aprenent.

L'empresa ha de guardar aquests certificats als seus arxius per un periode de 5 anys. 

Regulació Legal:Article 11 de l'Estatut dels Treballadors, Reial Decret 488/1998, de 27 de març, que
desenvolupa l'anterior precepte, Ordre de 14 de juliol de 1998, i Resolució de 26 d'octubre de 1998.

Model: podeu trobar el model d’aquest contracte a l’adreça web: 
www.gencat.cat/treballiindustria/ambits/relacions_laborals/contractes/index.html

3.2.2 Contracte en pràctiques

Concepte

És el contracte formatiu concertat amb un treballador que posseeixi una titulació universitària o
de formació professional de grau mig o superior, o títol oficialment reconegut com a equivalent,
que habilitin per l'exercici professional i al qual el lloc de treball li permeti obtenir la pràctica pro-
fessional adequada per als estudis cursats.

El contracte s'ha de celebrar dintre del període de temps dels 4 anys immediatament següents
a l'acabament dels estudis cursats. En el cas de treballadors minusvàlids, es pot celebrar fins als
6 anys següents.

Queden expressament excloses d'aquest contracte les pràctiques professionals realitzades per
estudiants com a part integrant dels seus estudis acadèmics o dels cursos de formació professional.

Un treballador no pot haver estat contractat en pràctiques, en virtut de la mateixa titulació, per
cap empresa amb una durada superior a dos anys.

Certificació

Un cop finalitzat el contracte, l'empresa està obligada a facilitar al treballador un certificat que
acrediti la durada de les pràctiques, el lloc de treball ocupat i les principals tasques realitzades.

24

Contractes de treball



Retribució

La retribució del treballador vindrà regulada per conveni col·lectiu, sense que pugui ser inferior
al 60% i al 75% durant el primer i segon any de contracte respectivament del salari fixat pel con-
veni col·lectiu per un treballador que desenvolupi el mateix lloc de treball o equivalent, sempre
que aquestes quanties no siguin inferiors en cap cas al salari mínim interprofessional. En el cas
de contractes a temps parcial, aquesta  retribució serà proporcional a les hores treballades.

Formalització: Per escrit, d'acord amb el model establert.

Temps: Pot concertar-se a temps complet i a temps parcial.

Durada

La durada del contracte no pot ser inferior a 6 mesos, ni pot excedir de 2 anys, per bé que per
conveni col·lectiu, dins d'aquests límits, es pot determinar la durada del contracte atenent a les
característiques del sector i de les pràctiques que s'han de realitzar. 

Si el contracte es formalitza per un període inferior a 2 anys es poden acordar fins a 2 pròrro-
gues de durada no inferior a 6 mesos. 

El període de prova, llevat si per conveni col·lectiu es disposa una altra cosa, no pot ser superior a:

• 1 mes pels titulats de grau mitjà.

• 2 mesos pels titulats de grau superior.

Avantatges

• Reducció del 50% de la quota empresarial de la Seguretat Social corresponent a
contingències comunes per aquelles empreses que contractin treballadors minusvàlids en
pràctiques a temps complet.

• La transformació d'aquests contractes en indefinits té les bonificacions a la quota de la
Seguretat Social que s'exposen en el punt de contractació indefinida a l'apartat 2.2.G).

Extinció

Per l'arribada del termini fixat en el contracte prèvia denuncia de les parts.

Si el contracte ha estat en vigor durant un any, la denúncia de fi de contracte s'ha de preavisar
en un termini de 15 dies.

Regulació Legal: Article 11 de l'Estatut dels Treballadors, Reial Decret 488/1998, de 27 de març,
que desenvolupa l'anterior precepte.

Model: podeu trobar el model d’aquest contracte a l’adreça web: 
www.gencat.cat/treballiindustria/ambits/relacions_laborals/contractes/index.html
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3.2.3 Contracte de durada determinada

Contracte d'obra o servei determinat

Concepte

És el contracte concertat per realitzar obres o serveis amb autonomia i substantivitat pròpia6 dins de
l'activitat de l'empresa. L'execució, encara que limitada en el temps, té en principi una durada incerta.

Els convenis col·lectius poden identificar aquells treballs o tasques amb substantitivitat pròpia
dins de l'activitat normal de l'empresa que puguin cobrir-se per mitjà d'aquest tipus de contrac-
te. En aquest cas, la utilització del contracte per a obra o servei determinat s'ha d'ajustar al que
estableixi el conveni col.lectiu.

Formalització

El contracte sempre s'ha de formalitzar per escrit, especificant i identificant suficientment, amb
precisió i claredat, l'obra o servei que constitueixi el seu objecte.

Tanmateix, el contracte s'ha de comunicar als Serveis Públics de Treball en el termini de 10 dies
des de la seva celebració.

Temps: Pot concertar-se a temps complet i a temps parcial.

Durada

El contracte ha de durar el temps necessari per la realització de l'obra o servei encarregat. Es
pot establir en el contracte una data o termini orientatiu de finalització.

S'ha de tenir en compte que els convenis col·lectius poden establir una durada màxima d'aquests
contractes.

Extinció

A la fi del contracte, cal però la denúncia expressa de qualsevol de les parts, tenint en compte:

• Si el contracte ha tingut una durada superior a 1 any, cal preavís de 15 dies.

• Si s'ha finalitzat l'obra o servei i cap de les dues parts no fa denúncia expressa de l'extinció
del contracte, esdevé prorrogat indefinidament llevat de prova en contrari.

Avantatges: La transformació d'aquests contractes en indefinits té les bonificacions a la quota de
la Seguretat Social que s'exposen en el punt de contractació indefinida a l'apartat 2.2.G).

Regulació Legal: Article 15 de l'Estatut dels Treballadors, Reial Decret 2720/1998, de 18 de des-
embre, Llei 12/2001, de 9 de juliol.
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Contracte eventual per circumstàncies de la producció

Concepte

És el que es concerta per atendre les exigències circumstancials del mercat, acumulació de tas-
ques o excés de comandes, encara que es tracti de l'activitat normal de l'empresa.

El contracte es destina a satisfer l'increment temporal o excepcional7 del volum de treball que
no pot ser cobert per la plantilla fixa de l'empresa, però que, per la seva transitorietat, no justifi-
ca tampoc una ampliació permanent de la plantilla.

Per Conveni Col·lectiu es poden determinar les activitats per les quals es pot contractar a treba-
lladors eventuals i els criteris generals relatius a la relació adient entre el nombre de contractes
eventuals i la plantilla total de l'empresa, per tant les empreses han d'atendre aquestes disposi-
cions a l'hora de fer ús d'aquest tipus de contracte.

Formalització

Només s'exigeix que es formalitzi per escrit quan la seva duració sigui superior a 4 setmanes o
sigui a temps parcial.

En el contracte s'ha de consignar amb precisió i claredat la causa i circumstància que el justifiqui.
Igualment s'ha de reflectir el caràcter de la contractació, temps de vigència i treball a desenvolupar.

El contracte i les seves pròrrogues s'han de comunicar al Servei Públic de Treball, en el termini
de 10 dies des de la seva prolongació.

Temps: Pot concertar-se a temps complet i a temps parcial.

Durada

La durada màxima d'aquest contracte és de 6 mesos dins d'un període de 12 mesos, comptats
a partir del moment en què es produeixi l'acumulació de tasques o l'excés de comandes, llevat
que per Conveni Col·lectiu es disposi altra cosa:

En cas que un contracte es concerti per un temps inferior al que s'hagi establert per llei o per
Conveni Col·lectiu es podrà prorrogar, mittjançant acord entre les parts, una única vegada fins a
la durada màxima establerta.

Per Conveni Col·lectiu sectorial, atenent el caràcter estacional de l'activitat, es pot establir una
durada màxima del contracte i/o del període dins del qual es pot celebrar. En tal cas, el període
màxim dintre del qual es pot realitzar no pot ser superior a 18 mesos ni la durada màxima del
contracte pot superar les tres quartes parts del període de referència establert ni de, com a
màxim, 12 mesos.

Avantatges: La transformació d'aquests contractes en indefinits té les bonificacions a la quota de
la Seguretat Social que s'exposen en el punt de contractació indefinida a l'apartat 2.2.G).
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Extinció

El contracte s'extingeix a l'arribada de la data, segons la duració esmentada, si bé ha d'existir
denúncia d'extinció per qualsevol de les parts.

Si transcorre el període màxim establert i no es produeix denuncia expressa per cap de les parts
i el treballador continua treballant, el contracte esdevé prorrogat indefinidament llevat prova en
contra de finalització.

Regulació Legal: Article 15 de l'Estatut dels Treballadors, Reial Decret 2720/1998, de 18 de des-
embre, Llei 12/2001, de 9 de juliol.

Contracte d'interinitat

Concepte

És el contracte que té per objecte o causa la substitució d'un treballador amb dret a reserva del
lloc de treball o per ocupar un lloc de treball pendent de cobertura definitiva durant un procés de
selecció o promoció.

Causes d'interinitat:

• Compliment del servei militar o servei social substitutori.

• Exercici de càrrec públic representatiu o de funcions sindicals d'àmbit provincial o superior.

• Privació de llibertat del treballador, mentre no existeixi sentència condenatòria. 

• Suspensió de l'ocupació i sou per raons disciplinàries.

• Excedència forçosa.

• Permís parental o maternitat, risc durant l'embaràs.

• Incapacitat temporal, incloent també el pas a la situació d'invalidesa professional, sense
necessitat de celebrar un nou contracte.

Per alguns sectors, pot ser admès en casos d'interrupció de la prestació laboral com descansos,
permisos, vacances, etc.

La realització d'un contracte d'interinitat no s'admet en casos de força major, causes econòmi-
ques o tecnològiques, tancament legal de l'empresa, vaga legal o excedència voluntària.

Formalització

Per escrit d'acord amb el model establert, identificant necessàriament el treballador o treballa-
dors substituïts, la causa de substitució i si el lloc de treball a desenvolupar serà el del treballa-
dor substituit o el d'un altre treballador de l'empresa que passi a desenvolupar el lloc d'aquell.

El contracte i les seves pròrrogues s'han de comunicar al Servei Públic de Treball, en un termi-
ni màxim de 10 dies des de la seva celebració.
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Temps

S'ha de concertar a jornada completa, excepte en els següents supòsits (que es podrà concer-
tar a jornada parcial):

• Quan el treballador substituït estigués contractat a temps parcial o quan es tracta de cobrir un
lloc de treball que serà a temps parcial quan es cobreix de forma definitiva.

• Quan el contracte es realitzi per complementar la jornada reduïda dels treballadors que
exerceixen el dret de permisos de guarda legal.

• Quan per disposicions legals o de conveni col·lectiu s'hagi acordat la reducció temporal del
treballador substituït.

Durada

Serà el temps que dura l'absència del treballador substituït amb dret a la reserva del lloc de tre-
ball o el temps que duri el procés de selecció o promoció per a la cobertura definitiva del lloc de
treball (màxim de 3 mesos).

Avantatges

• Si aquest contracte se celebra amb persones aturades tindran una bonificació del 100% a les
quotes empresarials de la Seguretat Social, incloses les d'accident de treball i malalties
professionals, i de les aportacions empresarials de les quotes de recaptació conjunta (atur,
formació professional i FOGASA) per substituir a:

− Treballadores que tinguin suspès el seu contracte de treball per risc durant l'embaràs.

− Treballadors que tinguin suspès el seu contracte de treball durant els períodes de descans
per maternitat, adopció o acolliment preadoptiu o permanent.

− Treballadors autònoms, socis treballadors o socis de treball de les societats cooperatives
en els supòsits de risc durant l'embaràs, períodes de descans per maternitat, adopció o
acolliment preadoptiu o permanent

Aquest incentiu no serà d'aplicació, principalment, en cas que les contractacions es celebrin
amb el cònjugem ascendents, descentes o altres parents per consanguinitat o afinitat fins a
2º de l'empresari (o dels membres del òrgans de govern de les societats).

• Si aquest contracte se celebra per substituir al treballador excedent per cura de familiars
tindran dret a una reducció de les cotitzacions empresarials de la Seguretat Social per
contingències, sempre que se celebrin amb beneficiaris de prestacions per atur de nivell
contributiu o assistencial i portin més d'un any com a perceptors. Les reduccions són del 95%
durant el primer any, 60% durant el segon i 50% durant el tercer. 

• Les empreses de fins a 100 treballadors, quan els substitueixin per treballadors aturats
beneficiaris de prestacions d'aturm durant el temps que l'interí participi en accions de
formació podrà acollir-se a un règim especial.

• La transformació d'aquests contractes en indefinits té les bonificacions a la quota de la
Seguretat Social que s'exposen en el punt de contractació indefinida a l'apartat 2.2.G).

29



Extinció

S'extingeix per mitjà de la denuncia de qualsevol de les parts quan finalitzi la durada: 

• Per reincorporació del treballador substituït.

• Per finalització del termini legal o convencionalment establert per la reincorporació.

• Per extinció de la causa que va donar lloc a la reserva del lloc de treball.

• Pel transcurs de 3 mesos en el cas dels processos de selecció o del termini que resulta
d'aplicació a les administracions públiques.

• No hi ha necessitat de preavís, amb l' excepció de que s'hagi pactat.

Si no es produeix denúncia per cap de les parts un cop ha finalitzat la durada del contracte i el
treballador continua treballant, es presumeix que s'ha prorrogat el contracte indefinidament lle-
vat  de prova en contrari.

Regulació Legal: Article 15 de l'Estatut dels Treballadors, Reial Decret 2720/1998, de 18 de des-
embre, Reial Decret 1251/2001 disposició final primera. Disposició transitòria 6ª de la Llei 45/2002.

Models de contractes: El models de contracte de durada determinada són els següents: general
i d'interinitat per descans per maternitat, adopció o acolliment.

3.2.4 Contracte de relleu

Concepte 

És aquell contracte concertat amb una persona que es trobava en situació d'atur o que estava
vinculada a l'empresa per un contracte de durada determinada, per a la substitució parcial d'un
treballador de l'empresa que accedeix a la pensió de jubilació de forma parcial ja que la rep de
manera simultània a la realització d'una feina a temps parcial a la mateixa empresa.

Formalització: Per escrit i d'acord amb el model establert, on es faci constar el nom, edat i cir-
cumstàncies professionals del treballador substituït.

El contracte s'ha de comunicar a l'Oficina Pública de Treball en un termini de 10 dies.

Temps

A temps complet o a temps parcial.

En tot cas l'empresa queda obligada a mantenir coberta, com a mínim, la jornada de treball subs-
tituïda fins a la data de jubilació.

L'horari de treball del treballador rellevista pot completar el del treballador substituït o simultane-
jar-se amb ell.

El lloc de treball del treballador rellevista podrà ser el mateix que el del rellevat o bé un similar, s'entén com
similar el desenvolupament de tasques correponents al mateix grup professional o categoria equivalent.
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Durada

Indefinida o igual al temps que li manqui al treballador substituït per arribar a l'edat de jubilació.
Si un cop arribada aquesta edat el treballador parcial continués a l'empresa, el contracte de
relleu de durada determinada podrà porrogar-se amb acord entre les parts, per periodes anuals,
extingint-se al finalitzar el període corresponent a l'any en que es produeixi la jubilació total del
treballador rellevat. S'operarà de la mateixa manera en el supòsit de que un treballador que ja
té l'edat de jubilació accedeixi a la jubilació parcial.

Avantatges: La transformació d'aquests contractes en indefinits té les bonificacions a la quota de
la Seguretat Social que s'exposen en el punt de contractació indefinida a l'apartat 2.2.G).

Extinció

Per alguna de les següents causes:

• Quan el treballador substituït accedeixi a la jubilació completament.

• Si el treballador cessa per voluntat pròpia, l'empresa en un termini de 15 dies ha de contractar
a un altre treballador desocupat, en cas que no es faci haurà de retornar l'import de la
jubilació anticipada a l'entitat gestora corresponent.

• Si el treballador de relleu comparteix el temps de contracte amb el treballador parcialment substituït
i aquest és acomiadat, l'empresa ha d'augmentar el temps al treballador de relleu o contractar a
un altre treballador desocupat per al temps d'ocupació del treballador acomiadat. Altrament, si no
ho fa, cal que retorni l'import de la jubilació anticipada a l'entitat gestora corresponent.

Regulació Legal: Reial Decret Llei 15/1998, de 27 de novembre, Reial Decret 1132/2002, de 31
d'octubre.

Model: podeu trobar el model d’aquest contracte a l’adreça web: 
www.gencat.cat/treballiindustria/ambits/relacions_laborals/contractes/index.html

3.2.5 Contracte temporal a temps complet per a treballadors minusvàlids 
a l'empara de la Llei 12/2001

Concepte

És el contracte de treball concertat amb un treballador aturat que pateixi una minusvalidesa acre-
ditada per l'organisme competent.

Per beneficiar-se de les avantages de cotització que dónen aquests tipus de contractes, l'empre-
sa no pot haver amortitzat llocs de treball per causa d'acomiadament improcedent o expedient
de regulació d'ocupació amb posterioritat a 1 de gener de 2000.

Es consideren incloses les empreses de nova constitució.

Formalització: Per escrit, d'acord amb el model establert.

Temps: Només es pot concertar a temps complet.
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Durada: La durada d'aquest contracte no pot ser inferior a 12 mesos ni superior a 3 anys. Si es
concerta per un període inferior al màxim pot prorrogar-se abans del seu acabament per perío-
des no inferiors a 12 mesos.

Avantatges

• Reducció del 75% de la quota empresarial de la Seguretat Social per contingències comunes
a les empreses per qualsevol nombre de treballadors a la seva plantilla. 

Reducció del 100% pel primer treballador contractat per empreses, de qualsevol forma jurídica
que no tingui treballadors al seu servei des de l' 1 de gener de 2000 

Es perd automàticament el dret a la reducció de quotes en cas de produir-se alguna
amortització de llocs de treball durant la vigència del contracte. 

No s'aplicaran aquestes reduccions en:

− Contractes d'aprenentatge

− Contractes realitzats amb treballadors que hagin estat contractats a la mateixa empresa
amb posterioritat a 1 de gener de 2000.

− Contractes que afectin al cònjuge, ascendents, descendents i altres parents, per
consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclòs, de l'empresari o dels càrrecs de direcció, o
membres dels òrgans d'administració.

• La transformació d'aquests contractes en indefinits es beneficia, durant l'any 2005, d'una
subvenció, per a l'any 2005, de 3.906,58 euros i una bonificació durant tota la vigència del
contracte del 70% de les quotes empresarials de la Seguretat Social si el treballador és
menor de 45 anys i del 90% si és major de 45 anys.

• Deducció en l'impost sobre societats, en la quota íntegra, la quantitat, per a l'any 2005, de
6.000 euros per cada persona/any d' increment de la mitja de la plantilla de treballadors
minusvàlids contractats indefinidament, experimentat durant el període impositiu, respecte a
la plantilla mitja de treballadors minusvàlids de l'exercici immediatament anterior a aquest
contracte. (Apartat redactat de conformitat amb l'establerta a l'article 36 bis de la Llei 43/1995,
de 27 de desembre, de l'Impost de Societats)

Extinció

A l'arribada de la data concertada. 

A l'acabament d'aquest contracte, el treballador té dret a percebre una compensació econòmica
de 12 dies de salari per any de servei. Aquesta compensació econòmica no és cotitzable a la
Seguretat Social degut a la seva naturalesa indemnitzatòria.

Regulació Legal: Article 13 del Reial Decret 1451/1983, Artcle 11 i disposició addicional 2ª de
l'Estaut dels Treballadors, Disposició addicional 6ª de la Llei 13/1996, Disposició addicional 4ª.3
de la Llei 24/2001, Article 1 y 7 del Reial Decret 488/1988.

Model: podeu trobar el model d’aquest contracte a l’adreça web: 
www.gencat.cat/treballiindustria/ambits/relacions_laborals/contractes/index.html
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4. ALTRES TIPUS DE CONTRACTES DE TREBALL

4.1 CONTRACTE DE TREBALL A DOMICILI

El contracte de treball a domicili es caracteritza perquè l'objecte de treball es realitza al domicili
del treballador o a qualsevol altre lloc de treball escollit per aquest sense la vigilància de l'em-
presa.

Document de control: L'empresa, però, ha de posar a disposició del treballador un document de
control de l'activitat laboral que ha de contenir:

• Nom del treballador.

• Classe i quantitat de treball acordat.

• Quantitat de matèries primeres lliurades.

• Tarifes acordades per fixació del salari.

• Lliurament i recepció dels objectes elaborats.

• Altres aspectes que desitgin les parts.

Aquest contracte s'ha de formalitzar per escrit (fent constar el lloc en el qual es realitzi la pres-
tació laboral) i amb el visat de l'oficina d'ocupació on s'ha de dipositar un exemplar. En el con-
tracte ha de constar el lloc d'execució del treball, a efectes de que puguin controlar-se i exigir-se
les adequades condicions d'higiene i seguretat.

Pot adaptar-se a qualsevol tipus/modalitat de contracte establert excepte el contracte de pràcti-
ques o de formació. Pot concertar-se a temps complet o a temps parcial, de durada indefinida o
temporal.

El salari que se li ha d'abonar al treballador no pot ser inferior al que li pertoca d'acord amb el
sector i amb la seva categoria professional.

Regulació Legal: Article 13 de l'Estatut dels Treballadors.

4.2 CONTRACTE DE TREBALL EN GRUP

És el contracte de treball celebrat amb un grup de treballadors considerat en la seva totalitat
(com a grup de treballadors), sense que l'empresa no tingui relació amb cadascun dels treballa-
dors sinó només amb el cap de grup, que en té la representació.

Com el seu nom indica és una modalitat contractual que s'utilitza per a activitats que es fan en
grup com conjunts musicals, grups de ballet, quadrilles d'esquiladors, etc. 
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L'empresa retribueix en una totalitat al cap del grup, que ha de repartir la retribució entre tots els
seus components però està obligada a donar d'alta a la Seguretat Social a cada un dels treba-
lladors del grup.

Aquest contracte es pot formalitzar de forma verbal o per escrit.  Pot concertar-se a temps com-
plet o a temps parcial, amb durada indefinida o temporal. 

Regulació Legal: Article 10 de l'Estatut dels Treballadors.

4.3 CONTRACTE DE JUBILACIÓ A TEMPS PARCIAL

És el contracte de treball a temps parcial celebrat amb un treballador que concerti amb la seva
empresa una reducció de la seva jornada de treball i del seu salari d'entre un mínim del 25% i
un màxim del 85% quan reuneixi les condicions generals exigides per tenir dret a la pensió con-
tributiva de jubilació de la Seguretat Social amb excepció de l'edat de jubilació, que podrà ser
inferior en com a màxim 5 anys a l'edat legal exigida.

L'execució d'aquest contracte i la seva retribució són compatibles amb la percepció de la pensió
que la Seguretat Social que serà proporcional a la jornada deixada de treballar i als anys de cotit-
zació.

Es considera jubilació parcial la iniciada després de complir 60 anys; És necessària la celebra-
ció d'un contracte de relleu quan el reballador jubilat parcialment té menys de 65 anys, però no
hi ha necessitat de la celebració simultània d'un contracte de relleu quan el treballador jubilat par-
cialment té més de 65 anys. (Apartat redactat de conformitat a l'establert a l'article 9 a 18 del
Reial Decret 1131/2002)

La relació laboral s'extingeix quan es produeix la jubilació total 

Regulació Legal: Reial Decret 1131/2002, de 31 d'octubre.
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5. SUPÒSIT ESPECIAL: CONTRACTE DE POSADA 
A DISPOSICIÓ PER EMPRESA DE TREBALL TEMPORAL

No es tracta d'un contracte laboral. El contracte de posada a disposició és el celebrat entre una
Empresa de Treball Temporal (ETT) i l'empresa usuària i que té per objecte la cessió del treba-
llador per prestar serveis a l'empresa usuària. El treballador queda sotmès al poder de direcció
d'aquesta última empresa, tot i que el contracte de treball el concerta amb l'ETT.

El contracte de posada a disposició es pot celebrar en els mateixos supòsits i sota les mateixes con-
dicions i requisits en que l'empresa usuària pot celebrar un contracte de durada determinada. Aquests
contractes poden celebrar-se quan s'hagin de satisfer necessitats temporals de l'empresa usuària per:

• Realitzar una obra o un servei determinat de durada incerta però limitada en el temps.

• Atendre les exigències del mercat, acumulació de tasques o excés de demandes.

• Substituir un treballador amb dret a reserva del lloc de treball.

• Donar cobertura a un lloc de treball mentre es procedeix amb un procés de selecció.

Aquest contracte no es pot celebrar en els següents casos:

• Per substituir un treballador en vaga.

• Per a la realització d'activitats o treballs d'especial perillositat per la seguretat o la salut.

• Per cedir els treballadors a una altra ETT.

• Quan l'empresa usuària, en un termini de 12 mesos anteriors a la celebració del contracte de
posada a disposició, hagi amortitzat el lloc de treball que vulgui cobrir per acomiadament
improcedent o quan en els 18 mesos anteriors a la contractació el lloc de treball hagués estat
cobert durant un període de temps superior a 12 mesos de forma contínua o discontínua per
treballadors posats a disposició per ETTs.

• Per celebrar contractes d'aprenentatge ni per a la formació amb els treballadors contractats. 

Amb caràcter previ a la celebració del contracte, l'empresa usuària ha d'informar a la ETT sobre:

• Les característiques pròpies del lloc de treball i de les tasques a desenvolupar.

• Els riscos professionals.

• Les aptituds, capacitats i qualificacions professionals requerides.

La formalització d'aquest contracte es fa per escrit i per duplicat, d'acord amb el model oficial.
Pot concertar-se a temps complet o a temps parcial. La durada d'aquest contracte tindrà la pre-
vista per la modalitat utilitzada en cada supòsit.

Si a la finalització del termini el treballador continua prestant serveis a l'empresa usuària se'l con-
sidera vinculat a la mateixa amb un contracte indefinit. És nul·la qualsevol clàusula del contracte
que prohibeixi la contractació del treballador per l'empresa usuària a la finalització del contracte.

Regulació Legal: Articles 6 a 9 de la Llei de les Empreses de Treball Temporal, Article 14 del
Reglament de les Empreses de Treball Temporal.
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ANNEX I. ADRECES D'INTERÈS

Oficines de treball de la Generalitat (OTG)

A causa de l'alt nombre d'oficines repartides arreu de Catalunya, per saber la corresponent a la
seu de l'empresa cal adreçar-se:

Telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya: 012

Pàgina web: Oficines de Treball de la Generalitat

Tresoreria Provincial de la Seguretat Social

Pàgina web: http://www.inem.es/

Barcelona
Aragó, 275
08007 Barcelona
Tel. 93 496 20 00

Girona
Josep Tarradellas, 3
17005 Girona
Tel. 972 40 91 00

Lleida
Salmeró, 14-16
25004 Lleida
Tel. 973 70 17 00

Tarragona
Rambla Nova, 82-86
43003 Tarragona
Tel. 977 24 31 13
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Oficina central
Pg. de Gràcia, 129
08008 Barcelona
Tel. 93 476 72 00
Fax. 93 476 73 00
info@cidem.gencat.net
www.cidem.com

Xarxa Territorial del CIDEM a Catalunya

Delegació Bages
Av. Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel. 93 877 73 79 
Fax 93 877 73 74
manresa@cidem.gencat.net

Delegació Berguedà
C/Barcelona, 49 3r
08600 Berga
Tel. 93 821 35 53
Fax 93 822 09 55
berga@cidem.gencat.net

Delegació Girona
C/Migdia, 50-52
17003 Girona
Tel. 972 94 01 20
Fax 972 94 01 64
girona@cidem.gencat.net

Delegació Lleida
Av. Segre, 7
25007 Lleida
Tel. 973 72 80 00
Fax 973 22 19 38
lleida@cidem.gencat.net

Delegació Tarragona
C/Pompeu Fabra, 1
43004 Tarragona
Tel. 977 25 17 17
Fax 977 25 17 10
tarragona@cidem.gencat.net

Delegació Terres de l’Ebre
C/ de la Rosa, 9
43500 Tortosa
Tel. 977 44 93 33
Fax 977 44 95 75
tortosa@cidem.gencat.net


