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PER AL CAS PRÀCTIC FINAL   

En aquesta unitat aprendràs a:
–  Aplicar adequadament els diferents tipus de contractes.
–  Distingir quina modalitat de contracte temporal cal utilitzar, segons el 

tipus de treball que s’hagi de realitzar.
–  Descobrir quan un contracte temporal es pot transformar en 

indefinit.
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  El contracte de treball

Des de l’any 1980, en què es va aprovar l’Estatut dels Treballadors (ET), la 
legislació laboral espanyola ha experimentat nombroses reformes que han 
contribuït a accentuar el desequilibri en les relacions laborals entre empresa-
ris i treballadors, en detriment d’aquests últims.

1.1. Concepte de contracte de treball

El contracte de treball és un acord entre l’empresari i el treballador, pel 
qual el treballador s’obliga a prestar determinats serveis per compte de l’em-
presari i sota la seva direcció, a canvi d’una retribució o un salari.

1.2. Elements essencials del contracte de treball

Els elements essencials del contracte de treball són les condicions mínimes 
necessàries per tal que un contracte de treball sigui vàlid.

En tot contracte, existeixen tres elements essencials:

– Consentiment: és la manifestació de voluntat de les parts d’establir un 
contracte de treball.

–  Objecte: és la identifi cació dels béns que intercanvien els contractants; per 
exemple, la feina que es realitzarà o la jornada de treball. L’objecte ha de 
ser possible, lícit i determinat.

– Causa: és el motiu pel qual es realitza el contracte de treball. Per a l’em-
presari, serà l’apropiació dels fruits de treball (per exemple, en una fàbrica 
de calçat esportiu, aquest calçat és propietat de l’empresa) i per al treballa-
dor, el cobrament del salari.

1.3. Subjectes del contracte de treball

Els subjectes del contracte de treball són el treballador i l’empresari (articles 
6 i 7 de l’ET):

Subjectes del contracte de treball i la seva capacitat per contractar

Treballador: persona física que presta els seus serveis retribuïts a les ordres 
de l’empresari, a canvi d’un salari.
Capacitat per contractar:
– Tenen capacitat per contractar com a treballadors: les persones majors de 

18 anys, els majors de 16 anys i menors de 18 legalment emancipats i les 
persones majors de 16 anys i menors de 18 si:

 •  Viuen de forma independent, amb el consentiment dels seus pares o 
tutors.

 •  Tenen autorització dels pares o de qui els tingui a càrrec seu.
– Els menors de 16 anys no poden treballar, excepte en espectacles públics, 

prèvia autorització de l’autoritat laboral competent.

Empresari: persona física, jurídica o comunitat 
de béns que rep els fruits del treball a canvi 
d’un salari.
Capacitat per contractar:
– L’empresari, persona física, pot contractar 

si és major de 18 anys o menor emancipat. 
El menor no emancipat pot contractar, però 
representat pels seus pares o tutor.

–  L’empresari, persona jurídica, pot contractar 
a través dels seus representants legals.

Els treballadors estrangers, per poder treballar al nostre país, han de posseir 
prèviament el permís de residència i de treball.

Els ciutadans de la Unió Europea poden circular-hi lliurement i exercir-hi 
l’activitat laboral o professional que desitgin, però hauran de sol·licitar en un 
termini de 3 mesos una targeta de residència al país on es trobin, que té una 
validesa de 5 anys i és renovable.
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El contracte de treball és un acord entre l’empresari i el treballador, pel 
qual el treballador s’obliga a prestar determinats serveis per compte de l’em-
presari i sota la seva direcció, a canvi d’una retribució o un salari.

Emancipació
És una resolució judicial que 
capacita una persona, major 
de 16 anys i menor de 18, 
per exercir drets i obligacions 
i disposar del seu patrimo-
ni com si fos major d’edat. 
L’emancipació s’aconsegueix 
per matrimoni, concessió dels 
pares i autorització judicial.

Els elements essencials del contracte de treball són les condicions mínimes 
necessàries per tal que un contracte de treball sigui vàlid.

Consentiment

Objecte

Causa

1 Elements essencials del con-
tracte de treball.
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1.4. Forma del contracte de treball

El contracte de treball té dues formes d’exterioritzar el seu contingut (article 
8 de l’ET):

–  Per escrit: és obligatori quan ho digui la llei. Si s’incompleix aquesta for-
malitat, es presumeix que aquest tipus de contracte és per temps indefi nit 
i de jornada completa, llevat que se n’acrediti la naturalesa temporal.

–  Verbal o de paraula: només es poden concertar d’aquesta forma els con-
tractes indefi nits ordinaris i els eventuals a temps complet inferiors a qua-
tre setmanes.

Sempre que hi ha una relació laboral existeix contracte de treball; una altra 
cosa és que hi hagi o no un document per escrit que reculli aquest acord.

1.5. Contingut del contracte de treball

Quan el contracte de treball no es formalitzi per escrit i la relació laboral 
sigui superior a 4 setmanes, l’empresari haurà d’informar per escrit el treba-
llador, en el termini de 2 mesos, sobre els elements essencials del contracte i 
les principals condicions d’execució de la prestació laboral.

Tot contracte celebrat per escrit ha d’estar signat per les parts i quedar 
registrat a l’Ofi cina del Servei Públic d’Ocupació en el termini màxim de 
10 dies.

El contingut mínim d’un contracte de treball és el següent:

– Tipus de contracte.
– Identitat de les parts del contracte de treball.
– Data d’inici de la relació laboral i, en cas de ser temporal, la durada previ-

sible.
– Domicili social de l’empresa i del centre de treball on el treballador pres-

tarà els seus serveis.
– Grup professional del lloc de treball que desenvoluparà el treballador.
– Salari: quantia del salari base inicial i dels complements salarials, així com 

la periodicitat del seu pagament.
– Jornada ordinària de treball: durada i distribució.
– Vacances: durada i modalitats d’atribució.
– Preavís: els terminis que, si és procedent, estiguin obligats a respectar 

l’empresari i el treballador en el supòsit d’extinció del contracte.
– Conveni col·lectiu aplicable a la relació laboral.
– Lloc, data i signatura de les parts.

Les parts podran recollir al contracte els acords que considerin oportuns; per 
exemple, el pacte de dedicació exclusiva.

L’empresari té l’obligació de:

– Lliurar al treballador i als representants dels treballadors una còpia del 
contracte de treball.

– Lliurar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) una còpia del con-
tracte de treball, signada pels representants dels treballadors, en el ter-
mini de deu dies des que se signi el contracte. La comunicació al SOC es 
realitzarà amb independència que el contracte es realitzi per escrit o de 
paraula.

Pacte de dedicació exclusiva
És un acord pel qual un tre-
ballador s’obliga a prestar els 
seus serveis en exclusiva a un 
sol empresari mitjançant una 
compensació econòmica.
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1.6. Període de prova

El període de prova és el temps que serveix per tal que les parts comprovin 
si el contracte de treball que han signat s’ajusta als seus interessos. La durada 
d’aquest període es computa a efectes d’antiguitat.

El període de prova no és obligatori (és optatiu), però si les parts l’acorden, 
ho han de refl ectir per escrit.

La seva durada serà la que s’estableixi al conveni col·lectiu i, a falta de conve-
ni, no podrà excedir de l’establert a l’article 14 de l’ET:

Durada màxima del període de prova

Si el conveni col·lectiu no hi diu res, s’aplica l’ET

Tècnics titulats:
–  Fins a 6 mesos.

Tècnics no titulats:
–  Fins a 2 mesos si l’empresa té 

més de 25 treballadors.
–  Fins a 3 mesos si l’empresa té 

menys de 25 treballadors.

Si el contracte és en pràctiques:
– 1 mes si el treballador té un cicle 

formatiu de grau mitjà.
– 2 mesos si el treballador té un cicle 

formatiu de grau superior.

Contracte temporal de 
durada no superior a sis 
mesos:
Un mes màxim.

Durant el període de prova, el treballador tindrà els mateixos drets i obli-
gacions derivats del seu lloc que un treballador fi x. Durant aquest període, 
qualsevol de les parts pot donar per acabada la relació laboral, sense neces-
sitat de causa, preavís ni dret a indemnització. El treballador té dret a la 
quitança.

http://www.sepe.es

CONTRACTE DE TREBALL INDEFINIT 

DADES DE L'EMPRESA

Amb l'assistència legal, si escau, del/de la Sr./Sra. .......................................................................................................................................................................................,
amb NIF/NIE ........................................................................, en qualitat de (2) .......................................................................................................................................
.   

DECLAREN

Que reuneixen els requisits exigits per subscriure aquest contracte i, per tant, acorden formalitzar-lo d'acord amb les següents:

CIF/NIF/NIE

DADES DEL COMPTE DE COTITZACIÓ
RÈGIM DÍG. CONTROLNÚMEROCODI PROV. ACTIVITAT ECONÒMICA

PAÍS

DADES DEL CENTRE DE TREBALL

SR./SRA.

NOM O RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA DOMICILI SOCIAL

NIF/NIE EN CONCEPTE (1)

PAÍS MUNICIPI C. POSTAL

MUNICIPI

DADES DEL/DE LA TREBALLADOR/A 
SR./SRA.

NÚM. AFILIACIÓ SS NIVELL FORMATIU

DATA DE NAIXEMENTNIF/NIE 

NACIONALITAT

PAÍS DE DOMICILIMUNICIPI DEL DOMICILI

CLÀUSULES
PRIMERA: el/la treballador/a prestarà els seus serveis com a (3).............................................................................., inclòs al grup 
professional de............................................................................................................................, per a la realització de les funcions 
(4)....................................................., d’acord amb el sistema de classificació professional vigent a l'empresa.
Al centre de treball ubicat a (carrer, núm. i localitat)....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

            A DISTÀNCIA, al domicili ubicat a (carrer, núm. i localitat)..............................................................................................................................

SEGONA: eI contracte es concerta per fer treballs periòdics de caràcter discontinu consistents en (5)....................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
dins l'activitat cíclica intermitent de (6)........................................................................................................................................................................
la durada de la qual serà de (7)...................................................................................................................................................................................

La durada estimada de l'activitat serà de (8)............................................................................... Els/les treballadors/es seran cridats/ades per l'ordre 
i la forma que es determini al Conveni col·lectiu de.................................................................. La jornada estimada dins el període d'activitat serà 
de.................................hores (9)........................................................i la distribució horària serà de............................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Si el conveni col·lectiu d'àmbit sectorial permet als contractes fixos discontinus utilitzar la modalitat de temps parcial, indiqueu si us acolliu a 
aquesta modalitat.             SÍ               NO
.........................................................................................................................................................................................................................................

TERCERA: la jornada laboral serà:

 A temps complet: la jornada laboral serà de............................  hores setmanals, prestades de..................................... a 
 ........................................, amb els descansos establerts legalment o convencionalment. 

 A temps parcial: la jornada laboral ordinària serà de .................... hores        al dia,        a la setmana,       al mes,        a l'any

                La distribució del temps de treball serà de (10)........................................................................................................................................
       

  En el cas de jornada a temps parcial, assenyaleu si hi ha pacte o no sobre la realització d'hores complementàries: (11)

   SÍ               NO

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro
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QUARTA: la durada d'aquest contracte serà INDEFINIDA, la relació laboral s'iniciarà en data ............................................... i s'estableix 
un període de prova de (12) .............................................................................

CINQUENA: el/la treballador/a percebrà una retribució total de .............................................................. euros bruts (13)...................................... que 
es distribuiran en els conceptes salarials següents: (14)................................................................................................................................................

SISENA: la durada de les vacances anuals serà de (15)..................................................................................................................................................... 

SETENA: pel que fa al que no preveu aquest contracte, es tindran en compte la legislació vigent aplicable i, particularment, l'Estatut dels treballadors 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març (BOE de 29 de març), i el Conveni col·lectiu de .................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

 

NOVENA: AQUEST CONTRACTE PODRÀ SER COFINANÇAT PEL FONS SOCIAL EUROPEU.
 
DESENA: el contingut d'aquest contracte es comunicarà al Servei Públic d'Ocupació de .................................................................... en el termini 
dels 10 dies següents a la concertació.

ONZENA: PROTECCIÓ DE DADES.- Les dades consignades en aquest model tindran la protecció derivada de la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre (BOE de 14 de desembre).

VUITENA: aquest contracte es formalitza amb la modalitat de contracte de relleu:   SÍ               NO
    El/la treballador/a:
                Que està a l'atur i inscrit/a com a demandant d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació de .........................................................................
               .........................................................................................................................................................................................................................
                Que té concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada que es va registrar al Servei Públic d'Ocupació de

                .............................................................., amb el número....................................................... i en data...........................................................
 El/la representant de l'empresa:

Que el/la treballador/a de l'empresa ......................................................................................................................................................, 
nascut/uda el .........................................................................., que presta els seus serveis al centre de treball ubicat a (carrer, núm. i localitat) 
............................................................................................................................................................................................... 
, amb la professió de ......................................................................................................, inclosa al grup/laboral/nivell/categoria professional 
.................................................................................................................................. i que, d'acord amb el sistema de classificació professional 
vigent a l'empresa, redueix la seva jornada ordinària de treball i el seu salari en un ................................(16) pel fet d'accedir a la situació 
de jubilació parcial regulada al Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, ha subscrit en data ....................................................... i fins al 
.......................................................... el corresponent contracte de treball a temps parcial registrat al Servei Públic d'Ocupació de 
..................................................................................................., amb el número.................................................................................................. 
 i en data ..............................................................................

(1) Director/a, gerent, etc.
(2) Pare, mare, tutor/a o persona o institució que el tingui al seu càrrec.
(3) Assenyaleu el grup professional o nivell professional corresponent, segons el sistema de classificació professional vigent a l'empresa.
(4) Indiqueu la professió. Les funcions poden ser totes les del grup professional o només alguna d'aquestes funcions.
(5) Indiqueu l'activitat professional a desenvolupar pel/per la treballador/a.
(6) Indiqueu l'activitat fixa discontínua o de temporada de l'empresa i la durada.
(7) Indiqueu la durada de l'activitat a desenvolupar pel/per la treballador/a.   
(8) Diaris, setmanals, mensuals o anuals. Especifiqueu quin conveni és.
(9) Indiqueu el nombre d'hores segons el conveni col·lectiu per a jornada completa, màxim legal o el del treballador a temps complet.  
(10) Indiqueu la jornada del treballador.   
(11) Assenyaleu el que sigui procedent i, en cas afirmatiu, adjunteu l'annex si hi ha fulls complementaris.
(12) Respectant el que estableix l'art. 14.1 del text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, aprovat pel reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març 
 (BOE de 29 de març). En cas d'acollir-se a l'art. 4 de la Llei 3/2012, el període de prova serà d'un any. 
(13) Diaris, setmanals, mensuals o anuals.
(14) Salari base, complements salarials, plusos.
(15) Mínim: 30 dies naturals. 
(16) Un mínim del 25% i un màxim del 75%.

1  Tipus de contracte.

2  Identitat de les parts.

3   Lloc de treball i ubicació del 
centre de treball.

4  Jornada laboral.

5    Durada del contracte i període 
de prova.

6  Salari.

7  Vacances.

8  Conveni col·lectiu.

9  Lloc, data i signatura.

1

2

3

4

5

6
7
8

9

2 Model ofi cial de contracte de treball indefi nit.

El període de prova és el temps que serveix per tal que les parts comprovin 
si el contracte de treball que han signat s’ajusta als seus interessos. La durada 
d’aquest període es computa a efectes d’antiguitat.
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   Tipus de contractes de treball

Una relació laboral pot tenir multitud de característiques, en funció del tipus 
de contracte de treball que es realitzi. Podem classifi car els contractes de tre-
ball en dos grans apartats:

– Temps: indefi nit o de durada determinada.
– Jornada de treball: completa o parcial.

2.1. Contractes de durada indefi nida

Els contractes de durada indefi nida són els contractes que proporcionen ma-
jor estabilitat als treballadors i incentius per a l’empresa.

2.  2.  

– Contracte indefi nit ordinari: és el contracte “tipus”, a jornada completa, 
en què només s’indica la data d’inici de la relació laboral, però no la seva 
fi nalització. Es pot celebrar de paraula o per escrit. No exigeix requisits 
especials, ni a l’empresa ni al treballador, ni concedeix cap incentiu. La 
indemnització per extinció improcedent és de 33 dies de salari per any 
treballat, amb un màxim de 24 mensualitats.

 Per incentivar la contractació indefi nida, l’Estat concedeix a les empre-
ses una sèrie de bonifi cacions en la cotització a la Seguretat Social (SS) i 
deduccions fi scals, quan contracten determinats col·lectius (víctimes de 
violència domèstica, treballadors en situació d’exclusió social...), o quan 
transformen contractes temporals en indefi nits. 

– Contracte fi x-discontinu: és el que es concerta per realitzar una activitat 
només en èpoques determinades i que no es repeteixin en dates certes, 
dins del volum normal d’activitat de l’empresa. Per exemple, els contrac-
tes que es realitzen amb treballadors d’hostaleria de temporada en zona de 
neu.

– Contracte indefi nit a temps parcial: el veurem més endavant.

La quitança
És el document que el tre-
ballador rep en fi nalitzar la 
relació laboral i mitjançant el 
qual se salden les diferències 
salarials entre el treballador i 
l’empresa.

Atenció
Consulta la taula d’Incentius 
a la contractació d’aquesta 
unitat.

Indemnització per acomiada-
ment improcedent
La indemnització per aco-
miadament improcedent de 
contractes indefi nits ordinaris 
formalitzats amb anterioritat 
al 12 de febrero de 2012 es 
ccalcula a raó de 45 dies de 
salari per any treballat, amb 
un màxim de 42 mensualitats.

–  Ordinari.
–  Fix discontinu.
–  Indefi nit a temps parcial.

Contractes de durada indefi nida

Contracte fi x discontinu
La Maria Forns, després d’haver obtingut el títol de tècnica superior en 
Gestió dAllotjaments Turístics, ha estat exercint durant diversos anys, en 
la temporada d’esquí, un lloc de treball en la recepció d’un hotel a Baquei-
ra-Beret (Lleida). Ara la direcció de l’establiment li ha fet una oferta de tre-
ball com a cap de recepció, amb un contracte de treball fi x discontinu. La 
Maria està dubtant acceptar aquesta proposta, ja que aquest tipus de con-
tracte només li garanteix una estabilitat relativa, ja que la durada de les 
temporades depèn de les condicions meteorològiques i haurà de cobrir la 
resta de l’any amb altres treballs.

Exemples 1
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2.2. Contractes temporals

Són contractes que tenen per objecte l’establiment d’una relació laboral per 
temps concret.

Característiques comunes dels contractes temporals:

a) Forma: tots s’han de realitzar obligatòriament de forma escrita.
b) Durada: els contractes temporals que tinguin establert un termini màxim 
de durada i es concertin inicialment per un temps inferior al màxim, s’en-
tendran prorrogats fins a la seva durada màxima quan no existeixi denúncia 
o pròrroga expressa i el treballador continuï treballant.
Quan hagi expirat el temps legal màxim establert per a cada modalitat, , o bé 
un cop s’hagi realitzat l’obra o servei objecte del contracte, si el treballador 
continués treballant, el contracte temporal es considerarà transformat tàcita-
ment per temps indefinit, llevat que l’empresari en demostri la naturalesa 
temporal.
c) Encadenament: adquireixen la condició de treballadors fixos els que hagin 
estat contractats amb una modalitat temporal durant un termini superior a 
24 mesos dins d’un període de 30 mesos, per ocupar el mateix o diferent lloc 
de treball, per a la mateixa empresa o grup d’empreses, ja sigui directament 
o a través d’una empresa de treball temporal (ETT).
També es presumeix la transformació del contracte temporal en indefinit, 
quan els treballadors no hagin estat donats d’alta a la Seguretat Social, els 
contractes temporals s’hagin celebrat en frau de llei o no s’hagin formalitzat 
per escrit.
d) El contracte pot extingir-se al final del temps establert si qualsevol de les 
parts notifica a l’altra que no vol continuar amb el contracte. En el cas dels 
contractes temporals de més d’un any, les parts han de preavisar amb 15 
dies d’antelació la decisió d’extingir el contracte.

A continuació, veurem les diferents modalitats pel que fa als contractes tem-
porals:

Tipus de contractes 
A la pàgina web www.servei-
ocupacio.gencat., clica a Empre-
ses i podràs trobar informació 
sobre els diferents tipus de 
contractes.

Formatius 

Contracte per 
a la formació i 
l’aprenentatge

Contracte en 
pràctiques

Contracte per obra o 
servei determinat

Contracte eventual per 
circumstàncies de la 

producció

Contracte 
d’interinitat

Contractes 
temporals

Estructurals De relleu

3 Modalitats de contractes temporals.
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2.3. Contractes temporals formatius (article 11 de l’ET)

Actualment, existeixen els següents contractes temporals formatius:

El contracte per a la formació i l’aprenentatge

El seu objecte és la qualifi cació professional dels treballadors, alternant l’activitat laboral retribuïda a l’empresa amb l’activitat 
formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu.

Requisits

Per a treballadors entre 16 i 25 anys sense qualifi cació professional reconeguda per concertar un contrac-
te en pràctiques. No hi ha límit màxim d’edat per contractar treballadors amb discapacitat. També podrà 
celebrar-se amb treballadors que cursen la formació professional reglada (FP dual). L’activitat laboral 
desenvolupada pel treballador a l’empresa haurà d’estar relacionada amb les activitats formatives.

Forma Per escrit, indicant-hi el contingut del contracte i l”acord” per a l’activitat formativa.

Durada

Mínima d’1 any i màxima de 3 anys (en conveni, es podran establir altres durades, sense que la durada 
mínima pugui ser inferior a 6 mesos, i la màxima, de 3 anys). Si el contracte es concerta per una durada 
inferior a la màxima, es podrà prorrogar fi ns a dues vegades, sense que la durada de la pròrroga sigui 
inferior a 6 mesos ni la durada total excedeixi de la màxima establerta.
Finalitzada la durada del contracte, el treballador no pot ser contractat en aquesta modalitat per la matei-
xa empresa ni per una de diferent per a la mateixa activitat laboral objecte de la qualifi cació professional 
associada al contracte, però sí per a una de diferent.

Jornada

A temps complet. Una part dedicada a activitats formatives i una altra, a treball efectiu (que no podrà ser 
superior al 75 %, durant el primer any, o al 85 %, durant el segon i tercer any, de la jornada màxima previs-
ta en conveni, o la jornada màxima legal). Els treballadors no podran realitzar hores extraordinàries, llevat 
en cas de força major. Tampoc podrán realitzar treballs nocturns ni a torns.

Retribució L’establerta en conveni sense que pugui ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció al 
temps efectiu treballat.

Certifi cació Quan fi nalitzi el contracte, l’empresa ha de lliurar al treballador un certifi cat en què constin la durada de la 
formació teòrica i el nivell de formació pràctica adquirida.

L’acció protectora 
de la Seguretat 
Social

Inclourà totes les contingències, situacions protegides i prestacions, incloent-hi l’atur. També es tindrà dret 
a la cobertura del Fons de Garantia Salarial.

Contracte en pràctiques

El seu objectiu és facilitar l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis realitzat.

Requisits
Treballadors amb titulació universitària, de formació professional i títols reconeguts ofi cialment, que habilitin 
per a l’exercici professional; que no hagin transcorregut 5 anys des de l’obtenció del títol (7 anys en cas de treba-
llador discapacitat).

Forma Per escrit, fent-hi constar la titulació, el lloc de treball que es desenvoluparà i la durada del contracte.

Període de 
prova

No pot ser superior a 1 mes per a treballadors amb títol de grau superior o de certifi cat de professionalitat de ni-
vell 1 o 2, ni a 2 mesos per a treballadors amb títol de grau superior o de certifi cat de professionalitat de nivell 3.

Durada Mínim de 6 mesos i màxim de 2 anys, amb possibilitat de dues pròrrogues de 6 mesos com a mínim cada una, 
fi ns a completar el període màxim.

Jornada A temps complet o a temps parcial.

Retribució

L’establerta en conveni col·lectiu; no pot ser inferior al 60 % el primer any i al 75 % durant el segon any de la d’un 
treballador comparable no contractat amb aquesta modalitat.
En cap cas, cobrarà menys del salari mínim interprofessional. Si estigués contractat a temps parcial, el salari es 
reduirà proporcionalment, en funció de la durada de la jornada.

Altres 
característi-
ques

Cap treballador podrà estar contractat en pràctiques en la mateixa empresa o una de diferent per un temps 
superior a 2 anys, en virtut de la mateixa titulació o el mateix certifi cat de professionalitat, o d’una altra titulació si 
és per ocupar el mateix lloc de treball.

Certifi cació Quan fi nalitzi el contracte, l’empresa ha de lliurar al treballador un certifi cat en què consti la durada de les pràcti-
ques, el lloc de treball desenvolupat i les principals tasques realitzades. 
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No s’ha de confondre el contracte en pràctiques amb la Formació en Centres 
de Treball (FCT), que constitueix un mòdul més que cal superar per poder 
obtenir el títol de tècnic corresponent. En la FCT, no existeix un contracte de 
treball, sinó un conveni de col·laboració entre el centre educatiu i l’empresa 
que ofereix el lloc per poder realitzar les pràctiques. No implica relació la-
boral.

El contracte en pràctiques sí que constitueix relació laboral entre l’em-
presari i el treballador i, per poder-lo realitzar, el treballador ha d’estar en 
possessió de la titulació corresponent.

2.4. Contractes temporals estructurales (article 15 de l’ET)

Els contractes temporals estructurals són els següents:

Contracte per obra 
o servei determinat

Contracte eventual per 
circumstàncies de la producció Contracte d’interinitat

Objectiu 

Realitzar obres o serveis 
amb substantivitat pròpia 
dins de l’activitat normal de 
l’empresa; és a dir, obres o 
serveis diferents a l’activitat 
ordinària de l’empresa.

Realitzar activitats pròpies de l’em-
presa quan existeixi un excés de 
comandes, acumulació de tasques 
o períodes punta de producció, de 
caràcter puntual.

Substituir treballadors amb dret a 
reserva de lloc de treball i també 
per cobrir llocs vacants a l’em-
presa mentre duri el procés de 
selecció del titular defi nitiu.

Durada 

Màxima de 3 anys, ampliable 
fi ns a 12 mesos més si s’acor-
da en conveni col·lectiu, al 
fi nal de la qual passaran a 
ser treballadors fi xos si conti-
nuen la relació laboral.

Màxim de 6 mesos dins d’un perío-
de de referència de 12 mesos. Per 
conveni col·lectiu, es podrà ampli-
ar fi ns a 12 mesos en un període 
de referència de 18 mesos.
Possibilitat d’una sola pròrroga si 
el contracte inicial s’ha realitzat 
per un temps inferior al legalment 
establert.

Fins que es reincorpori el treballa-
dor substituït o fi nalitzi el procés 
de selecció (màxim 3 mesos).
El contracte s’extingirà amb la 
incorporació del treballador subs-
tituït i sense preavís.

Jornada Temps complet o parcial. Temps complet o parcial.

De jornada completa, excepte en 
els supòsits següents:
–  Que el treballador substituït 

tingués contracte parcial.
–  Que el contracte es realitzi 

per complementar la jornada 
reduïda dels treballadors que 
exercitin els drets reconeguts.

Forma

Per escrit, amb identifi cació 
de l’obra o servei objecte del 
contracte de treball.
Registre, en el termini de 
10 dies, a l’Ofi cina de Treball.

Per escrit si la durada del contracte 
és superior a 4 setmanes o quan 
sigui a temps parcial.
Registre, en el termini de 10 dies, a 
l’Ofi cina de Treball.

Per escrit, indicant-hi el nom del 
treballador substituït.
Registre, en el termini de 10 dies, 
a l’Ofi cina de Treball.

Indemnització 
per extinció 

A la fi nalització del contracte: 
12 dies per any treballat.

Quan fi nalitzi el contracte: 12 dies 
per any treballat.

No té indemnització a la seva 
fi nalització.

Contracte aplicable en cas de vacances del personal
L’empresa AUDIOVISUALS SILVER, SA, necessita contractar personal per 
substituir els treballadors que gaudeixen de vacances anuals.
En aquest cas, el contracte idoni és el contracte eventual per circumstànci-
es de la producció (interrupció de la prestació de serveis que pot provocar 
una acumulació de tasques a l’empresa).

Exemples 2
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2.5. Contrates a temps parcial (article 12 de l’ET)

Els contractes a temps parcial són els acordats per a la prestació de serveis 
durant un número 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.

Els contractes a temps parcial es poden concertar per temps indefinit o per 
durada determinada, excepte en la modalitat del contracte per a la formació 
i l’aprenentatge i el de substitució per jubilació anticipada. Els contractes a 
temps parcial es formalitzen per escrit indicant-hi les hores de treball al dia, 
a la setmana, al mes o a l’any contractades, així com la seva distribució.

Els treballadors a temps parcial no poden realitzar hores extraordinàries 
(estructurals i no estructurals), llevat per força major (article 35.3 ET), compu-
tant aquestes últimes a efectes de la base de cotització per contingències pro-
fessionals de la Seguretat Social i bases reguladores de possibles prestacions.

Les hores complementàries són aquelles la possibilitat de realització de les 
quals ha estat pactada per escrit, com a addició a les hores ordinàries.

L’empresari i el treballador poden pactar, per escrit, la realització d’hores 
complementàries, que s’han d’afegir a les hores ordinàries estipulades en el 
contracte a temps parcial, quan la jornada de treball no sigui inferior a deu 
hores setmanals en còmput anual.

El nombre màxim d’hores complementàries pactades no podrà superar el 
30 % de les hores ordinàries objecte del contracte (per conveni col·lectiu es 
pot pactar un major percentatge, sense sobrepassar el 60 %). La seva retri-
bució serà, com a mínim, el d’una hora ordinària. La suma de les hores or-
dinàries i les hores complementàries no podrà excedir la jornada de treball 
d’un treballador a temps complet comparable.

El treballador ha de conèixer el dia i l’hora de realització de les hores comple-
mentàries amb tres dies d’antelació.

2.6. Contractes de relleu (article 12 de l’ET)

El contracte de relleu és el concertat per escrit amb un treballador aturat o 
amb contracte de durada determinada (rellevista) per completar la jornada 
d’un altre treballador (rellevat) que està proper a l’edat de jubilació (ha de 
reunir els requisits establerts a l’article 166.2c de la Llei General de la Segure-
tat Social) i redueix la seva jornada i sou entre un 25 % i un màxim del 50 % 
o del 75 % en els supòsits en què el treballador rellevista sigui contractat a 
jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida. La durada 
del contracte serà, com a mínim, pel temps que li falti al jubilat parcial per 
arribar a la jubilació plena.

Menys 
de

8 hores
diàries

Menys de
40 hores

setmanals

Menys de
1827 hores

anuals

–  Treballadors amb contracte de relleu.
–  Treballadors marginals: jornada inferior a 12 hores/setmana o 48 hores/mes.
–  Treballadors fi xos-discontinus: activitat estacional.
–  Treballadors fi xos periòdics: certes dates.
–  Treballadors a temps parcial concentrat: acorden la realització de la seva jornada en dies 

concrets.
–  Treballadors jubilats parcialment.

Tipus de contractes de treball a temps parcial

Els contractes a temps parcial són els acordats per a la prestació de serveis 
durant un número d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any, inferior a la 

Les hores complementàries són aquelles la possibilitat de realització de les 
quals ha estat pactada per escrit, com a addició a les hores ordinàries.

jornada de treball d’un treballador a temps complet comparable.

4 Hores anuals, setmanals i 
diàries del contracte a temps 
parcial.
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Els requisits per tal que un treballador pugui sol·licitar la jubilació parcial 
són els següents:

– L’any 2021, tenir 62 anys d’edat complerts i acreditar un període mínim de 
cotització de 35 anys i 3 mesos o més (25 anys en cas de persones amb dis-
capacitat) o 63 anys complerts i un període de cotització de 33 anys. L’edat 
s’anirà incrementant progressivament fi ns a l’any 2027, en el qual s’exigeix 
tenir una edat mínima de 63 anys, si es tenen 36 anys i 6 mesos cotitzats o 
fi ns a 65 anys si es tenen 33 anys cotitzats en el moment del fet causant.

– Tenir una antiguitat mínima a l’empresa de 6 anys.
– Reducció de la jornada laboral entre un 25 i un 50 % (fi ns al 75 % si es 

formalitza un contracte de relleu de durada indefi nida, a temps complet, i 
amb una durada mínima d’almenys dos anys més del que falti al treballa-
dor rellevat per arribar a l’edat ordinària de jubilació.

– A la fi nalització del contracte de relleu, el treballador tindrà dret a perce-
bre una indemnització de dotze dies per any treballat.

2.7. Altres tipus de contractes de treball

Existeixen altres tipus de contractes: el contracte de treball a distància i 
el contracte en grup.

Contracte de treball a distància i el teletreball (RDL 28/2020 de 22 de 
setembre, que modifi ca l’article 13 de l’ET).

El treball a distància consisteix en la realització de l’activitat laboral presta-
da en el domicili del treballador o en un lloc triat per aquest, durant tota la 
jornada o una part, amb caràcter regular.

El teletreball és el treball a distància realitzat mitjançant l’ús exclusiu o 
prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunica-
cions.

Característiques del treball a distància i del teletreball

– La normativa que regula el treball a distància és aplicable quan l’activitat 
laboral es presti, en un període de referència de tres mesos, un mínim del 
30 % de la jornada, o percentatge proporcional equivalent en funció 
de la durada del contracte de treball, excepte en els contractes a distància 
celebrats amb menors i els contractes formatius (per a la formació i l’apre-
nentatge i en pràctiques), que garantiran com a mínim el 50 % del temps 
de treball presencial al centre de treball.

– És voluntari i reversible per al treballador i per a l’empresari.
– El contracte es formalitzarà per escrit, abans d’iniciar-se el treball a dis-

tància, on constaran els mitjans utilitzats pel treballador, les despeses en 
què incorri per al seu desenvolupament (seran compensades per l’empresa), 
l’horari, el percentatge de modalitat de teletreball, el lloc en el qual es de-
senvoluparà el treball a distància, les mesures de control empresarial, etc.

– Els treballadors a distància tindran els mateixos drets i oportunitats que 
els que treballen de manera presencial i en particular pel que fa a l’esta-
bilitat en l’ocupació, la formació, la promoció professional, el temps de 
treball i el salari.

– Els treballadors tindran dret a la intimitat, a la protecció de dades, a un 
horari fl exible i a la desconnexió digital fora del seu horari de treball, 
així com al respecte de la durada màxima de la jornada.

El treball a distància consisteix en la realització de l’activitat laboral presta-
da en el domicili del treballador o en un lloc triat per aquest, durant tota la 

El teletreball és el treball a distància realitzat mitjançant l’ús exclusiu o 
prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunica-

jornada o una part, amb caràcter regular.

cions.

Treball a distància
La no formalització del treball
a distància en els termes
regulats en el RDL 28/2020
serà considerada infracció
greu, amb multes que oscil·len
entre 626 i 6250 €.
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Contracte de treball en grup (article 10 de l’ET)

En el contracte de treball en grup, l’empresari contracta un grup de tre-
balladors, considerat en la seva totalitat, de manera que l’empresari tindrà 
drets i obligacions laborals només respecte del representant del grup. La seva 
durada pot ser indefinida o determinada.

Treballador autònom econòmicament depenent (TRADE)

Els treballadors autònoms econòmicament dependents són les persones 
físiques que realitzen una activitat econòmica o professional a títol lucratiu 
i de forma habitual, personal, directa i predominant per a una persona física 
o jurídica, denominada client, de qui depenen econòmicament perquè en 
perceben, almenys, el 75 % dels seus ingressos. En el contracte celebrat entre 
el TRADE i l’empresa client ha de figurar l’activitat que es desenvoluparà, la 
retribució, els descansos setmanals, la interrupció anual d’activitat (vacances) 
i la indemnització en finalitzar-lo.

Els requisits d’aquest contracte són els següents:

– No tenir al seu càrrec treballadors per compte aliè.
– No contractar ni subcontractar totalment ni parcialment l’activitat amb tercers.
– No executar la seva activitat de manera indiferenciada amb els altres tre-

balladors que prestin serveis laborals per compte del client.
– Disposar d’infraestructura productiva i de materials propis.
– Desenvolupar la seva activitat amb criteris organitzatius propis, sense per-

judici de les indicacions tècniques que pugui rebre del seu client.
– Percebre una contraprestació econòmica en funció del resultat de la seva 

activitat i assumint-ne el risc i ventura corresponent.

També es consideren TRADE els transportistes titulars d’autoritzacions 
administratives que compleixin el requisit de dependència econòmica, per 
percebre d’un mateix client, almenys, el 75 % dels seus ingressos, i que no 
tinguin al seu càrrec treballadors per compte aliè.

Vacances del TRADE
El TRADE té dret a 18 dies de 
vacances a l’any (no pagades).

Teletreball

Avantatges Inconvenients

Treballador 

–  Incrementa l’ocupabilitat.
–  Flexibilitat horària.
–  Facilita la conciliació familiar.
–  Incrementa l’autoorganització.
–  Major motivació.
–  Reducció de l’absentisme laboral.
–  Permet treballar des de qualsevol lloc.
–  Reducció de despeses (transport, menjar...).
–  Augment de la qualitat de vida (menor estrès).

–  No es produeix la separació d’espais i temps de vida 
laboral i privada.

–  Difi culta la desconnexió laboral.
–  Difi culta el treball en equip.
–  Desvinculació emocional amb l’empresa.
–  Sensació d’aïllament.

Empresa

–  Canvis en l’estructura organitzativa per adaptar-se.
–  Millora la imatge de l’empresa (empresa innovadora).
–  Millora l’accés i la retenció del talent a l’empresa.
–  Facilita l’expansió geogràfi ca.
–  Increment de la productivitat en treballar per objectius.
–  Menor absentisme laboral.
–  Estalvi de costos (espai, energètic, manteniment i logís-

tica en general).
–  Major implicació per part de l’empleat.
–  Redueix els confl ictes laborals.
–  Facilita les inversions en tecnologia.

–  Obliga a realitzar canvis en l’estructura organitzati-
va.

–  Escàs control físic sobre l’empleat.
–  Difi cultat per traslladar la missió i la visió de la 

empresa.
–  Major difi cultat per organitzar el treball en equip.
–  Incrementa la inversió (TIC).
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   Empreses de treball temporal
Les empreses de treball temporal són aquelles amb una activitat que con-
sisteix en contractar treballadors per cedir-los temporalment a una altra em-
presa, denominada usuària, per tal que hi duguin a terme l’activitat laboral.

Les ETT també poden actuar com a agències privades de col·locació i realitzar 
contractes de formació i aprenentatge, encarregant-se de les seves activitats 
formatives.

La contractació a través d’una ETT genera una relació triangular:

1.  Entre l’ETT i una empresa usuària, se celebra un contracte de posada a 
disposició.

2.  Entre l’ETT i els treballadors, sorgeix una relació laboral, per la qual se 
celebren contractes temporals o indefi nits Les ETT posa a la disposició de 
l’empresa usuària als treballadors contractats.

3.  El treballador presta els seus serveis a l’empresa usuària.

Els drets i les obligacions de l’empresari es comparteixen entre l’ETT, que 
està obligada a afi liar o donar d’alta a la Seguretat Social el treballador, pa-
gar-li un salari i exercir sobre seu el poder disciplinari, i l’empresa usuària, 
que exerceix el poder de direcció i control de l’activitat.

  3.

SOC
El Servei d’Ocupació de 
Catalunya: es l’òrgan de l’ad-
ministració de la Generalitat 
que té les competències de la 
intermediació laboral a Cata-
lunya. Compta amb una xarxa 
d’ofi cines de treball (OTG). 
www.ofi cinadetreball.gencat.cat 
www.feinaactiva.gencat.cat 

SEPE
A la pàgina web www.sepe.es,
(a la part inferior de la pan-
talla), clica al Mapa web i hi 
podràs trobar informació so-
bre tots els serveis que ofereix 
aquest organisme. 

ETT
També podran actuar com a 
agències de col·locació.

Les empreses de treball temporal són aquelles amb una activitat que con-
sisteix en contractar treballadors per cedir-los temporalment a una altra em-
presa, denominada usuària, per tal que hi duguin a terme l’activitat laboral.

El contracte de posada a disposició s’ha de realitzar per escrit i només per 
satisfer necessitats temporals de l’empresa usuària, com ara:

– Una obra o un servei determinat.

– Una necessitat eventual, per acumulació de tasques o circumstàncies de la 
producció.

– Substituir treballadors amb dret a reserva de lloc de treball o per cobrir 
temporalment les vacants mentre dura la selecció.

–  Un contracte en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge.

No es podran realitzar contractes de posada a disposició per a la realització de 
treballs que revesteixin una especial perillositat ni per substituir treballadors 
en vaga.

Contracte 
de posada a 

disposició
ETTRelació 

laboral

EMPRESA 
USUÀRIATREBALLADOR 

Activitat

5 Relació triangular de les ETT.
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ETT i salari

La Valèria ha rebut una oferta per treballar amb una ETT. Un treballador con-
tractat per una ETT ha de cobrar el mateix que un treballador de l’empresa 
usuària?

Un treballador contractat per una ETT ha de percebre, com a mínim, el salari 
d’un treballador de l’empresa usuària, sempre i quan desenvolupi el mateix 
lloc de treball.

En la práctica 1

Els treballadors contractats per una ETT rebran la mateixa retribució que 
els treballadors de l’empresa usuària i, en acabar el contracte, tindran dret a 
rebre 12 dies de salari per any treballat.

Incentius a la contractació: deduccions fi scals i bonifi cacions a la Seguretat Social

Col·lectiu Requisits Quantia i durada

Contracte 
per a la formació 
i l’aprenentatge 

–  Contractar aturats inscrits a l’Ofi cina de 
Treball.

–  Treballadors majors de 16 anys i 
menors de 25 (30 fi ns que descendeixi 
la taxa d’atur), que no tinguin qualifi -
cació per concertar un contracte en 
pràctiques.

–  Reducció de les quotes a la Seguretat Social:
•  Empreses amb plantilla inferior a 

250 persones: 100 %.
•  Empreses amb plantilla superior 

a 250 persones: 75 %.
•  Treballadors: 100 %.

–  Durada: tota la vigència del contracte.

Contracte en pràctiques Contractar joves menors de 30 anys.
–  Reducció del 50 % de la quota empresarial per 

contingències comunes.
–  Durada: durant la vigència del contracte.

Transformació en indefi nits 
de contractes per a la for-
mació i l’aprenentatge 
en indefi nits

Empreses que tinguin menys 
de 50 treballadors.

–  Reducció de la quota empresarial a la Seguretat 
Social de 1500 €/any.
En el cas de dones, aquesta reducció serà de 
1800 €/any.

–  Durada: 3 anys.

Transformació en indefi nits 
de contractes en pràcti-
ques, de relleu o substitució 
per anticipació de l’edat de 
jubilació

Empreses que tinguin menys de 50 
treballadors.

–  General: 
•  Homes: 500 €/any.
•  Dones: 700 €/any.

–  Durada: 3 anys.
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Incentius a la contractació: deduccions fi scals i bonifi cacions a la Seguretat Social

Col·lectiu Requisits Quantia i durada

Treballadors en situació 
d’exclusió social

Contracte indefi nit. Quantia: 600 €. Durada: 4 anys.  

Contracte temporal. Quantia: 500 €. Durada del contracte.

Víctima de violència de 
gènere i del terrorisme

Contracte indefi nit. Quantia: 1500 €. Durada: 4 anys.

Contracte temporal. Quantia: 600 €. Durada del contracte.   

Víctima de violència 
domèstica

Contracte indefi nit. Quantia: 850 €. Durada: 4 anys.

Contracte temporal. Quantia: 600 €. Durada del contracte.   

Interinitat per substituir 
el treballador que estigui 
en situació d’excedència 
per:

Cura de familiars.

Reducció de quotes a la Seguretat Social:
–  1r any: 95 %.
–  2n any: 60 %.
–  3r any: 50 %.

Permís de maternitat, risc durant l’emba-
ràs o la lactància, etc.

Bonifi cació del 100 % de l’aportació empresarial 
per totes les contingències, durant tot el període de 
substitució.Per violència de gènere. 

Treballadors 
Treballadors que hagin complert l’edat 
legal de jubilació i tinguin cotitzats més 
de 35 anys i 6 mesos.

Exoneració del 100 % de la totalitat de les quotes a la 
Seguretat Social per contingències comunes (excepte 
IT), atur, Fogasa i FP.

Contracte indefi nit per a 
persones amb discapacitat

–  Contractar un treballador amb disca-
pacitat amb un grau igual o superior 
al 33 %.

–  Estar inscrit a l’Ofi cina de Treball.
–  Les empreses benefi ciàries estaran 

obligades a mantenir l’estabilitat 
d’aquests treballadors per un temps 
mínim de 3 anys i, en cas d’acomia-
dament procedent, els hauran de 
substituir per altres treballadors amb 
discapacitat.

–  Trobar-se al corrent en el compliment 
de les seves obligacions tributàries i de 
amb la Seguretat Social.

a) A temps complet, subvenció de 3907 € (a temps 
parcial es reduirà proporcionalment).
b) Bonifi cació a la Seguretat Social:

–  Treballadors discapacitats sense discapacitat greu:

Homes Dones

Menors de 45 anys. 4500 €/any 5350 €/any

Majors de 45 anys. 5700 €/any 5700 €/any

–  Treballadors discapacitats amb discapacitat greu:

Homes Dones

Menors de 45 anys. 5100 €/any 5950 €/any

Majors de 45 anys. 6300 €/any 6300 €/any

Tarifa plana per a treballa-
dors que es donin d’alta en 
el Règim Especial de Treba-
lladors Autònoms (RETA).

Alta inicial o que no haguessin estat en 
situació d’alta en els dos anys immedi-
atament anteriors a comptar des de la 
data d’efectes d’alta, en el RETA.

Reduccions/bonifi cacions sobre la quota que resulti 
d’aplicar a la base mínima el tipus que correspongui:
a) Tarifa plana de 60 €/mes durant dotze mesos.
b) Reducció del 50 % durant els sis mesos següents 
(des del mes 13 al 18).
c) Reducció del 30 % durant els sis mesos següents 
(des del mes 19 al 24).

Treballadors autònoms que cessin l’acti-
vitat per trobar-se en període de permís 
per maternitat, paternitat, adopció, aco-
lliment, risc durant l’embaràs o durant la 
lactància natural.

Bonifi cació del 100 % sobre la quota que resulti d’apli-
car sobre la base mitjana que tingués l’autònom en els 
dotze mesos anteriors al cessament.

Familiar col·laborador Noves altes de familiars col·laboradors 
de treballadors autònoms en el RETA 
(cònjuge, parella de fet i familiars autò-
noms per consanguinitat o afi nitat fi ns al 
2n grau inclusivament).

Bonifi cació sobre la quota que resulti d’aplicar sobre 
la base mínima del tipus corresponent de cotització 
vigent en cada moment: 50 % des del primer mes al 16 
i 25 % des del mes 16 al 25.
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EL CONTRACTE DE TREBALL

MODALITATS
DE

CONTRACTACIÓ

ResolResol

ResumeixResumeix
Copia i completa l’esquema següent al teu quadern.

El contracte de treball
1.  Quins són els elements essencials del contracte 

de treball?

2.  Esmenta quatre continguts mínims d’un con-
tracte de treball celebrat per escrit.

3.  Comenta amb el teu professor els articles 6, 7, 
8 i 9 de l’ET i resumeix les limitacions laborals 
establertes per als menors de 18 anys.

4.  La Laura té 17 anys i està emancipada judicial-
ment. Li proposen treballar com a dependenta 
del ZARA. És legal que signi només ella el con-
tracte de treball?

Concepte Elements

Durada

De relleu

Altres tipus

Forma Contingut Període de 
prova

Essencials

Indefi nits

– Ordinari
– 
–  
– Fix-discontinu

– A distància (teletreball)
– En grup
– 

– Consentiment
– 
– Causa

– Treballador
– Empresari

– Per escrit
–  

– Indefi nit
– Durada determinada

Temporals
–  Per obra o servei 

determinat
–  
– D’interinitat

–  Per a la formació i 
l’aprenentatge

–  En pràctiques

Estructurals

Més activitats a la
teva versió digital



16 7/ El contracte de treball

5.  L’empresa MARINA, SL, necessita contractar 
personal, per la qual cosa inicia un procés de 
selecció. Entre els candidats preseleccionats, hi 
ha cinc treballadors espanyols, dos de nacionali-
tat portuguesa i tres de nacionalitat marroquina. 
Quins requisits han de reunir els candidats per 
poder signar el contracte?

6.  La Carla ha arribat a un acord verbal amb el propi-
etari de l’empresa RST, SL, dedicada a la venda de 
joguines, per tal de treballar-hi com a dependen-
ta, durant 3 setmanes, per Nadal, degut a l’incre-
ment de vendes que es produeix en aquestes 
dates. En ser un acord de paraula, la Carla es 
pregunta si vertaderament té o no contracte de 
treball. Què n’opines? És legal l’acord de paraula 
en aquest cas?

7.  Quina és la durada màxima del període de prova 
establerta a l’ET?

Tipus de contractes de treball

Empreses de treball temporal
 8.  Entra a la pàgina web www.sepe.es, clica a Em-

presas/Ayudas y bonifi caciones, i busca la quan-
titat i la durada de les bonifi cacions establertes 
per als següents col·lectius aturats: joves entre 
16 i 30 anys, dones i majors de 45 anys. 

 9.  L’empresa CONSTRUCCIONS JACINT, SL, dedi-
cada a la construcció i venda d’habitatges, vol 
contractar per a la realització d’activitats ad-
ministratives, mitjançant un contracte per a la 

11.  Quines activitats desenvolupen les agències 
privades de col·locació?

12.  En què consisteix l’activitat d’una ETT?

13.  Com s’anomena el contracte que sorgeix 
entre l’ETT i l’empresa usuària?

formació i aprenentatge, la Joana, de 26 anys 
i que té el títol de tècnica en Perruqueria. 
És correcta l’actuació de l’empresa? Raona 
la teva resposta, indicant les conseqüències 
que aquesta actuació pot desencadenar.

10.  L’empresa AUDIOVISUALS SILVER, SA, amb 40 
treballadors de plantilla, pretén contractar el 
Daniel, que va obtenir el títol de tècnic supe-
rior en Imatge ja fa 3 anys, amb un contracte 
en pràctiques, per desenvolupar l’activitat de 
càmera de televisió.
Al seu contracte fi gura el següent:
–  7 mesos de període de prova.
–  Una jornada laboral de 40 hores setmanals.
–  Un salari de 950 €/mes (al conveni d’empresa 

fi gura, per al grup professional: càmera de 
televisió, un salari de 1200 €/mes).

És correcta l’actuació de l’empresa? Raona la 
teva resposta.

1.  El propietari d’una botiga de roba proposa a la 
Laura contractar-la com a dependenta, però 
amb les condicions següents: mitja jornada, 
salari segons conveni, període de prova d’1 mes, 
durant el qual no cobrarà. Si passa aquest perí-
ode, aleshores la donarà d’alta a la Seguretat 
Social. Són correctes les condicions del contrac-
te de treball?

2.  La Pilar, que no ha superat el període de prova, 
vol reclamar a l’empresari una indemnització, ja 
que li ho va comunicar per escrit el dia anterior. 
Té raó la Pilar?

PracticaPracticai
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3.  L’Òscar rep una oferta de treball, però mai ha 
treballat (està estudiant un cicle formatiu de 
grau mitjà d’Electromecànica de Vehicles). Li 
proposen un contracte eventual per circums-
tàncies de la producció, que durarà 6 mesos. 
L’empresa té 20 treballadors. Quan pacta el con-
tracte, l’empresa exposa que serà de 3 mesos, 
ja que l’Òscar no té cap titulació. És correcta 
aquesta actuació?

4.  L’empresa INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, SA, 
necessita personal per afrontar i poder aca-
bar la instal·lació elèctrica de la futura seu de 
VODAFONE a Espanya. El 6 de maig de 2021 
procedeix a realitzar un contracte verbal per 
obra o servei determinat al Lluís, tècnic en Ins-
tal·lacions Elèctriques i Automàtiques.
L’1 d’octubre de 2021, aquest treballador rep 
una carta certifi cada d’acomiadament, al·legant 
l’empresa que es dona per extingida la relació 
laboral sense més justifi cació, el dia 16 d’octu-
bre de 2021. Però resulta que encara queden 
diversos mesos per fi nalitzar totalment la 
 instal·lació elèctrica a l’edifi ci. En base a l’estu-
diat en aquesta unitat, respon les preguntes 
següents, argumentant-les convenientment:

a) Quines possibles irregularitats detectes en 
aquest cas?

b) Què pot fer i ha de fer el Lluís?
c) Existeix alguna conseqüència jurídica per a 

l’empresa? I per al Lluís?

5.  El Pau, treballador fi x i proper a la jubilació, des-
prés de meditar-ho i consultar el seu conveni 
col·lectiu sense cap assessorament, decideix 
comunicar per escrit a la seva empresa que es 
vol jubilar parcialment en el seu lloc de treball, 
al·legant que té més de sis anys d’antiguitat i 
sol·licitant reduir la jornada i el sou en un 10 %.
Això és possible? Què podria respondre l’em-
presa? Raona la teva resposta.

6.  L’Antoni i l’empresa GULLÓN, SL, dedicada a la 
fabricació de rebosteria, van celebrar fa 3 anys 
un contracte de TRADE per tal que l’Antoni rea-
litzi la distribució en el seu camió. Recentment, 
l’Antoni ha arribat a un acord amb altres dues 
empreses del mateix sector per repartir també 
els seus productes; per això, ha contractat dos 
treballadors. 
Està actuant correctament l’Antoni? Raona la 
teva resposta, conforme a l’estudiat a la unitat.

7.  L’empresa PATATES CHIC, SA, vol cobrir els 
següents llocs de treball:

a) Operari de planta, per al qual es presenta el 
Manel, de 17 anys i amb estudis fi ns a l’ESO. No 
ha treballat mai i li agradaria seguir estudiant i 
treballant al mateix temps.

b) Director de màrqueting, per al qual es presenta 
la Victòria, aturada i amb 47 anys d’edat, amb 
experiència laboral i graduada en Investigació i 
Tècniques de Mercat.

c) Secretària, amb domini d’idiomes, per al qual 
es presenta la Violeta, de 23 anys i amb el cicle 
formatiu de Secretariat acabat fa 1 any. No ha 
treballat mai.

d) Conductor d’empresa, per al qual es presenta 
el Roger, de 22 anys i que ha acabat recent-
ment el cicle formatiu de grau mitjà d’Electrò-
nica de Consum, que no està relacionat amb el 
lloc.

e) Tècnic en manteniment d’instal·lacions, per 
al qual es presenta el Jordi, de 33 anys i amb 
experiència i estudis de formació professional 
relacionats amb el lloc.

Tots els candidats estan a l’atur i inscrits a 
l’Ofi cina de Treball. L’empresa desitja obtenir els 
majors incentius a la contractació, a través de 
bonifi cacions a la Seguretat Social i deduccions 
fi scals. Aconsella l’empresa sobre la modalitat 
de contractació més adequada, cas per cas, i els 
avantatges corresponents.

!

!
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Cas pràctic fi nalCas pràctic fi nal
Modalitats de contractació

1.  L’empresa CIRCE, SA, el dia 24 de desembre va finalitzar el contracte eventual per circumstàncies de 
la producció de dos treballadors. No se’ls va renovar el contracte, a l’espera de com es presentés el 
nou any. A principis d’any, l’empresa necessita tornar a contractar personal per a l’execució d’una obra 
concreta i per un temps determinat. Aquesta empresa pot tornar a contractar els mateixos treballadors 
per la mateixa modalitat?

2.  Una empresa privada gestiona un poliesportiu de l’Ajuntament de Cervera, per un període de 4 anys renovable. 
Necessita personal de neteja. Quins tipus de contractes de treball serien els més adequats?

3.  La Paula treballa en una agència de publicitat. Està de baixa laboral per una malaltia greu i tardarà temps 
a recuperar-se. L’empresa necessita cobrir el lloc de treball el més aviat possible. Quin contracte és el més 
adequat per resoldre aquesta situació?

4.  La cadena d’hotels NH, SA, necessita contractar diverses persones (estiguin o no aturades) per cobrir els 
següents llocs de treball:

a) Recepcionista, lloc per al qual es presenta el Ramon, de 27 anys d’edat, que està estudiant Turisme. 
Cobrirà durant 1 any el lloc del Robert, que es troba en situació d’excedència per a la cura de fi lls durant 
aquest mateix període.

b) Cuiner, lloc per al qual es presenta la Vanessa, de 23 anys i amb títol de tècnica superior en Cuina, que 
va acabar els estudis fa 2 anys.

c) Hostessa per a congressos i altres esdeveniments que se celebren periòdicament a l’hotel, lloc per al 
qual es presenta la Raquel, de 20 anys i amb el títol de Batxillerat des d’aquest últim any.

d) Porter de nit, lloc per al qual es presenta el Josep Lluís, de 59 anys d’edat, amb experiència en aquest 
mateix lloc de treball.

e) Animador, lloc per al qual es presenta el Joan, de 23 anys i amb el títol de tècnic en Animació Socio-
cultural.

Elabora i emplena al teu quadern una taula com la següent:

Tipus de contracte Avantatges Inconvenients

a) • • • • • • • • •

b) • • • • • • • • •

c) • • • • • • • • •

d) • • • • • • • • •

e) • • • • • • • • •

Un cop realitzada, formeu equips de treball de tres o quatre alumnes, compareu les taules individuals, 
realitzeu-ne una en equip i decidiu, previ consentiment, els tipus de contracte més adequats per a cada 
supòsit.

5.  La Cristina ha aconseguit la seva primera feina a través d’una ETT. Desconeix quins drets i obligacions 
comparteixen l’ETT i l’empresa usuària. Resol el seu dubte.
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Al teu entorn
1. Pregunta a les persones adultes de la teva família o a coneguts sobre les qüestions següents: nom, número de 
contractes que ha signat al llarg de la seva vida laboral, tipus de contracte de treball actual, nivell d’estudis realit-
zats, grup professional i jornada laboral. Posteriorment, emplena al teu quadern una fi txa com la següent:

Nom Contractes Tipus Estudis Grup Jornada

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Al teu entorn

La teva família professional
1.  Entra a la pàgina web www.sepe.es, elegeix l’opció de llengua catalana i fes clic a Empreses/Contractes de treball. 

Hi podràs emplenar i imprimir un model de contracte de treball ofi cial, així com recopilar informació i referènci-
es legals de cada un. Emplena un contracte de treball en pràctiques conforme al conveni del teu sector.

2.  Consulta el conveni col·lectiu del teu sector professional i investiga si existeix algun tipus de millora en els diver-
sos contractes establerts en el conveni, respecte de l’estudiat a la unitat.

La teva família professional

En què ens equivoquem
Quines coses observes en aquest text que no s’ajusten al que has après fi ns ara?

1.  La Maria acaba de complir 18 anys i té el títol de tècnica en Perruqueria. Està buscant feina a les perruqueries 
del seu barri i, en una, li proposen un contracte per a la formació en què se li donaria formació teòrica i pràcti-
ca per conèixer millor la seva professió. La Maria no està convençuda amb les condicions econòmiques que li 
ofereixen i segueix buscant.

2.  En una altra perruqueria, a la Maria li proposen un contracte en pràctiques amb un període de prova de 2 me-
sos. La Maria hi accedeix i el seu pare signa el contracte perquè ella no està emancipada.

3.  En el conveni col·lectiu per a perruqueries, instituts de bellesa i gimnasos es diu que el grup professional 3 té 
una remuneració de 950 € en 14 pagues, però en la seva primera nòmina li paguen el 50 % del que cobra un 
altre treballador que, amb la mateixa categoria, no té un contracte en pràctiques.

4.  La setmana que ve, a la seva amiga Alba li faran un contracte d’obra o servei, per substituir una companya que 
va agafar la baixa de maternitat.

5.  El seu company Samuel, de 50 anys, va ser contractat com a estilista a través d’un contracte temporal, per la 
qual cosa l’empresa obtindrà bonifi cacions en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

6.  En els mesos de març a juny, es casaran moltes noies del barri i la perruqueria preveu que no podrà atendre 
tants clients. Per això, contracten un perruquer i una esteticista, amb els quals realitzen un contracte d’interini-
tat, ja que estan ocupant llocs de treball que estan vacants.

7.  La Maria, després de 14 mesos treballant a la perruqueria amb un contracte en pràctiques, observa a la seva 
nòmina que li han pagat el 60 % del que cobra un altre treballador amb la seva mateixa categoria i amb un 
contracte indefi nit ordinari.

En què ens equivoquem
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Posa’t a provaPosa’t a prova
 6. El contracte en pràctiques té una durada...

a.  No té durada mínima ni màxima.
b. Mínima de tres mesos i màxima de tres anys.
c. Mínima de sis mesos i màxima de tres anys.
d. Mínima de sis mesos i màxima de dos anys.

 7. Quin dels següents contractes temporals no 
té indemnització en fi nalitzar?
a. El d’interinitat.
b. El d’obra o servei determinat.
c. L’eventual per circumstàncies de la produc-

ció.
d. Cap dels contractes temporals rebrà indem-

nització en acabar la seva durada.

 8. En quin percentatge s’ha de reduir la jornada 
d’un treballador que es jubila parcialment?: 
a. Un mínim del 30 % i un màxim del 75 %.
b. Un mínim del 25 % i un màxim del 85 %.
c. Un mínim del 25 % i un màxim del 75 %.
d. Un mínim del 30 % i un màxim del 80 %.

 9. En quins casos no es pot realitzar un 
contracte de posada a disposició? 
a. Per realitzar una obra o servei determinat.
b. Per substituir treballadors en vaga.
c. Per cobrir una acumulació de tasques en un 

lloc de treball determinat.
d. Per substituir treballadors que tenen dret a 

la reserva del seu lloc de treball.

10. Quina indemnització rep un treballador que 
és contractat per una ETT, quan s’acaba el seu 
contracte de treball?
a. 12 dies de salari per any treballat.
b. 8 dies de salari per any treballat.
c. 10 dies de salari per any treballat.
d. 14 dies de salari per any treballat.

 1. Els elements essencials del contracte són:
a. Consentiment, objecte i paper.
b. Consentiment, voluntarietat i causa.
c. Consentiment, objecte i causa.
d. Drets, objecte i causa.

 2. Un treballador de 17 anys podrà contractar:
a. Si està emancipat.
b. Si li queden només 2 mesos per complir els 18 

anys.
c. Si compta amb el permís dels seus pares o 

tutors en el contracte.
d. Les respostes a i c són correctes.

 3. Un contracte de treball es pot realitzar de 
paraula quan:
a. Sigui indefi nit ordinari.
b. Sigui un contracte eventual inferior a 4 setma-

nes.
c. Sempre.
d. Les respostes a i b són correctes.

 4. El període de prova d’un treballador que no 
tingui titulació, contractat indefi nidament, dura 
com a màxim:
a. 1 mes si el treballador té un cicle de grau mitjà.
b. 2 mesos si el treballador té un cicle de grau 

superior.
c. 6 mesos.
d. 2 o 3 mesos, depenent del número de treballa-

dors que tingui l’empresa.

 5. El contracte que es concerta per realitzar una 
activitat només en èpoques determinades i no 
en dates certes és un contracte:
a. De foment per a la contractació indefi nida.
b. Temporal a temps parcial.
c. De treball fi x-discontinu.
d. Indefi nit ordinari.

Anota la resposta correcta al teu quadern.


