
En aquesta unitat aprendràs a...

 ■ Distingir les principals modalitats de contractació laboral.

 ■ Identificar els casos en els quals es permet la 

contractació temporal. 

 ■ Apreciar la utilitat dels contractes formatius. 

 ■ Elegir el contracte més adequat en cada cas concret.

 ■ Conèixer i valorar la importància de les polítiques 

laborals. 

Esquema inicial

Modalitats de 
contractació laboralUnitat

2
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1 >> Tipus de contractes de treball
En el Dret del Treball espanyol no hi existeix un sol tipus de contracte de treball, 
sinó que es compta amb diverses modalitats de contractació, que són revisa-
des, modificades i actualitzades regularment per facilitar-ne l’adaptació a les 
condicions canviants del mercat laboral, per tractar de crear ocupació estable i 
afavorir, en la mesura del possible, els col·lectius amb més dificultats.

A la taula següent es recullen tots els tipus de contracte de treball vigents 
actualment:

Tipus de contracte de treball

Contractes indefinits –  Contracte indefinit ordinari.
–  Contracte indefinit fix-discontinu.

Contractes temporals

Contractes 
de durada 
determinada

–  Contracte per obra o servei 
determinat.

–  Contracte eventual per 
circumstàncies de la producció.

–  Contracte d’interinitat.

Contractes 
formatius

–  Contracte per a la formació i 
l’aprenentatge.

–  Contracte en pràctiques.

Contractes a temps 
parcial

–  Contracte a temps parcial temporal o indefinit.
–  Contracte de jubilació a temps parcial.
–  Contracte de relleu.

Integració dels 
treballadors amb 
discapacitat en el 
sistema ordinari de 
treball

–  Contracte temporal de foment de l’ocupació per a 
treballadors discapacitats.

–  Contracte indefinit per a la contractació de 
treballadors discapacitats.

Altres figures 
contractuals

–  Contracte a distància i teletreball (important 
regulació actual).

–  Contracte en grup i posada a disposició. 

2 >> Contractes indefinits

 Els contractes indefinits són aquells que tenen una data certa d’inici però 
en què d’entrada en desconeixem la durada o la data de finalització.

2.1 > Contracte indefinit ordinari 

 El contracte indefinit ordinari és aquell que té per objecte la contractació 
de treballadors durant un temps indefinit.

No s’exigeix cap requisit especial als empresaris i treballadors que el vulguin 
celebrar i se li aplica la normativa general inclosa a l’Estatut dels Treballadors. 
És el contracte més estable i amb major protecció, per la qual cosa és el més 
anhelat pels treballadors.

Guia de Modalitats de 
contractes del SEPE

La Guia del SEPE recull tota la nor-
mativa vigent en matèria de con-
tractes de treball i incentius per a 
la contractació.

Facilita informació tant a usua-
ris com als diferents agents que 
intervenen al mercat laboral, 
actualitzant els canvis normatius 
i incentius que es donin segons la 
situació d’empreses i els diferents 
col·lectius.

Al web del SEPE, www.sepe.es, s'hi 
pot descarregar aquesta guia. Fent 
clic a la pestanya Què és el SEPE, 
dins de Comunicació institucional, 
fes clic a Publicacions, escull Ocu-
pació i a la llista de publicacions 
hi trobaràs la Guia de contractes.

Unión Europea
Fondo Social Europeo

Marzo 2020

Servicio Público 
de Empleo Estatal

Guía de contratos
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Per protegir els treballadors i obligar els empresaris a complir la normativa labo-
ral, els contractes de treball es presumeixen celebrats amb durada indefinida 
i a jornada completa, llevat de prova en contra, quan:

–  No s’hagin formalitzat per escrit.

–  S’hagin celebrat en frau de llei (sense ajustar-se als supòsits legalment pre-
vistos per a la concertació de contractes temporals).

–  Els treballadors no haguessin estat donats d’alta a la Seguretat Social, una 
vegada transcorregut un termini idèntic al que legalment s’hagués pogut fixar 
per al període de prova, llevat que de la pròpia naturalesa de les activitats o 
serveis contractats se’n dedueixi clarament la durada temporal.

Bonificacions de quotes a la seguretat social

Actualment, les empreses que transformen en indefinits contractes en pràcti-
ques, quan n’acaba la durada inicial o prorrogada, tindran dret a una bonifi-
cació de la quota empresarial a la Seguretat Social de 41,67 €/mes (500 €/any), 
durant tres anys. Si els contractes són amb dones, aquestes bonificacions seran 
de 58,33 €/mes (700 €/any).

Les empreses que tinguin menys de cinquanta treballadors en el moment de pro-
duir-se la contractació, inclosos els treballadors autònoms, i les societats laborals 
o cooperatives a les quals s’hi incorporin treballadors com a socis treballadors 
o de treball, i sempre que aquestes darreres hagin optat per un règim de Segu-
retat Social propi de treballadors per compte aliè, també podran beneficiar-se 
d’aquesta bonificació.

En el supòsit de treballadors contractats en pràctiques i posats a disposició 
d’empreses usuàries, aquestes tindran dret, en els mateixos termes, a idèntiques 
bonificacions quan, sense solució de continuïtat, concertin amb aquests treba-
lladors un contracte de feina per temps indefinit.

Igualment, les empreses que celebrin contractes en pràctiques amb treballadors 
amb discapacitat tindran dret, durant la vigència del contracte, a una reducció 
del 50 % de la quota empresarial de la Seguretat Social corresponent a contin-
gències comunes.

Aquestes bonificacions s’han de revisar en la normativa corresponent perquè 
poden veure’s afectades o modificades per la situació socioeconòmica que visqui 
el país. Es poden consultar a les webs oficials de la Seguretat Social o del Sepe.

Bonificacions de quotes per transformació de contractes en 
pràctiques

La transformació de contractes en pràctiques pot ser de dos tipus:  

Transformació de contractes en pràctiques

Transformació en indefinit, sense solució de continuïtat, d’un contracte de 
pràctiques a través d’una ETT.

Transformació en indefinit, a temps complet o parcial.

En ambdós casos la bonificació de les quotes empresarials a la Seguretat Social 
és de 500 €/any (700 €/any en cas de ser dona), i la durada de la bonificació és 
de tres anys.

Última reforma laboral

L’última reforma laboral es regula 
al Reial Decret Llei 3/2012, de 
mesures urgents per a la reforma 
del mercat laboral.

Algunes modificacions que conté 
aquesta reforma laboral són:

–  Mesures per afavorir l’ocupació 
dels treballadors. 

–  Reforma d’aspectes relatius a la 
intermediació laboral i a la for-
mació professional. 

–  Foment de la contractació inde-
finida i altres mesures per afa-
vorir la creació d’ocupació: es 
va intentar recalcar el fet que 
calia promoure la contractació 
de joves i amb pimes.
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2.2 >  Contracte de durada indefinida de treballadors fixos-
discontinus

 Els contractes de durada indefinida de treballadors fixos-discontinus 
són una forma especial de contracte indefinit. 

Es poden concertar per a la realització de treballs de temporada o amb una 
demanda que es dispari en certes èpoques de l’any, dins del volum normal 
d’activitat de l’empresa, sempre que no es repeteixin en dates certes.

L’Estatut dels Treballadors estableix que aquests treballadors s’incorporaran al 
treball quan en sorgeixi la necessitat, en l’ordre i la forma de crida que determi-
nin els convenis col·lectius; en cas d’incompliment, el treballador pot reclamar 
com si es tractés d’un acomiadament.

La formalització d’aquest tipus de contracte s’haurà de fer obligatòriament 
per escrit i en model oficial. Hi haurà de figurar la durada estimada de l’ac-
tivitat, la forma i l’ordre de crida, la jornada laboral estimada i la distribució 
horària.

Contractació en frau de llei 

Recorda que els treballadors amb 
contractes temporals celebrats en 
frau de llei adquiriran la condició 
de fixos, sigui quina sigui que hagi 
estat la modalitat de la seva con-
tractació.

Treball en una estació d’esquí 

El contracte de durada indefinida de treballadors fixos-discontinus 
s’adapta perfectament al treball que duen a terme les plantilles de tre-
balladors en una estació d’esquí.

Es tracta de treballs que només es realitzen en temporada, però que no 
es repeteixen en dates certes, sinó que la data d’inici depèn de quan 
comencin les primeres nevades i s’obrin les pistes. És aleshores quan es 
formalitza el contracte, en el qual s’inclourà la durada aproximada de la 
feina, la forma i l'ordre de crida, a més de la jornada estimada i l’horari 
a seguir.

Exemples 1

Treball fix-discontinu i 
desocupació

Amb la reforma laboral de 2006 
es va millorar l’accés d’aquests 
treballadors a les prestacions per 
desocupació durant els períodes 
d’inactivitat productiva.
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3 >> Contractes temporals

 Els contractes temporals són aquells que tenen una data certa de fi-
nalització. En uns casos estarà determinada per avançat i en d’altres serà 
determinable.

3.1 > Contractes de durada determinada

L’Estatut dels Treballadors, a l’article 15, preveu tres modalitats de contractes 
de durada determinada:

– El contracte per obra o servei determinat. 
–  El contracte eventual per circumstàncies de la producció.
– El contracte d’interinitat. 
A continuació estudiem els trets principals de cadascun:

Contracte per obra o servei determinat

Objecte
La realització d’una obra o servei determinats, amb autonomia i substantivitat pròpia dins 
de l’activitat de l’empresa i amb una execució que, tot i ser limitada en el temps, sigui en 
principi de durada incerta.

Forma Per escrit i en model oficial. El contracte haurà d’expressar amb precisió i claredat l’obra o 
servei que en constitueixi l’objecte.

Durada
Es concertarà durant el temps necessari per a la realització de l’obra o servei, sense que 
la seva durada màxima pugui excedir de 3 anys (ampliable fins a 12 mesos més per conveni 
col·lectiu).

Jornada Completa o parcial.

Indemnització A la finalització del contracte, el treballador tindrà dret a percebre una indemnització de 
12 dies de salari per any de servei.

Indemnització per finalització 
de contractes de durada 
determinada

La Llei 35/2010 de mesures urgents 
per a la reforma del mercat de tre-
ball va ampliar la indemnització 
de 8 a 12 dies de salari per any 
de servei.

Contracte per obra o servei determinat

Pot ser el contracte signat amb un treballador que ha de 
canviar la xarxa informàtica de l’empresa i renovar tot el 
cablejat, així com les volanderes i les clavilles de cada planta 
i sales. Es tracta d’una feina que li pot comportar bastant de 
temps i la durada de la relació s’estendrà el temps que duri 
l’obra.

També és d'aquest tipus el contracte subscrit per una cons-
tructora que contracta fusters per tal que s’ocupin de la 
fusteria interior (portes, sòcols, terres, etc.) d’una promoció 
de pisos que ha de lliurar pròximament.

És molt important observar que si els treballadors dels exem-
ples fossin autònoms i treballessin per compte propi, esta-
ríem davant de relacions excloses de la legislació laboral. 
Aquests contractes, aleshores, no serien de caràcter laboral 
sinó mercantil.

Exemples 2
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Contracte eventual per circumstàncies de la producció

Objecte

Donar resposta a les exigències circumstancials 
del mercat, l’acumulació de tasques o l’excés 
de comandes, fins i tot encara que es tracti de 
l’activitat normal de l’empresa.

Forma

Per escrit i en model oficial, sempre que la seva 
durada sigui superior a 4 setmanes o es concertin a 
temps parcial. El contracte haurà d’expressar amb 
precisió i claredat la causa o la circumstància que el 
justifiqui i determinar-ne la durada.

Durada

Els contractes podran tenir una durada màxima de 
6 mesos, dins d’un període de 12 mesos, comptats 
a partir del moment en què es produeixin aquestes 
causes. Per conveni col·lectiu es podrà modificar la 
durada màxima d’aquests contractes i el període de 
referència. En aquest supòsit, el període màxim dins 
del qual es podran realitzar serà de 18 mesos; la 
durada del contracte no pot superar les 3/4 parts del 
període de referència establert ni, com a màxim, 12 
mesos.

Pròrroga

En cas que el contracte s’hagués concertat amb una 
durada inferior a la màxima establerta a la llei o el 
conveni, es podrà prorrogar mitjançant acord de les 
parts, una única vegada, sense que la durada total 
del contracte pugui excedir aquesta durada màxima.

Jornada Completa o parcial.

Indemnització
A la finalització del contracte, el treballador tindrà 
dret a percebre una indemnització de 12 dies de 
salari per any de servei.

Contractes eventuals per circumstàncies de la producció

Després d’una exitosa campanya publicitària, les vendes d’Ophix, SA, han augmentat espectacularment. Per 
donar resposta a la gran quantitat de comandes rebudes durant les últimes setmanes, contracta 10 treballadors 
utilitzant la modalitat del contracte eventual per circumstàncies de la producció.

Un altre exemple de contracte eventual per circumstàncies de la producció podria ser el de les empreses que 
es dediquen a la fabricació de dolços de Nadal: el seu volum d’activitat es multiplica quan s’apropen aquestes 
dates.

Exemples 3
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Contracte d’interinitat

Objecte

–  Substituir treballadors amb dret a reserva del lloc de 
treball en virtut de norma, conveni col·lectiu o acord 
individual.

–  També es podrà celebrar per cobrir temporalment un 
lloc de treball durant el procés de selecció o promoció 
per a la seva cobertura definitiva.

Forma

–  Per escrit i en model oficial.
–  El contracte haurà d’identificar el treballador substituït 

i la causa de la substitució, indicant si el lloc de treball 
que es desenvoluparà serà el del treballador substituït 
o el d’un altre treballador de l’empresa que passi a 
desenvolupar el seu lloc.

–  Quan el contracte se celebri per cobrir un lloc de 
treball durant un procés de selecció, el contracte haurà 
d’identificar el lloc de la cobertura definitiva la qual 
es produirà després del procés de selecció externa o la 
promoció interna.

Durada

Fins a la reincorporació del treballador substituït o fins a 
la cobertura definitiva del lloc, sense que en aquest últim 
cas la durada del procés de selecció o promoció pugui 
excedir de 3 mesos (llevat en els processos de selecció 
duts a terme per les Administracions Públiques, on no hi 
ha límit temporal).

Jornada

Completa, llevat que el treballador substituït tingués 
jornada parcial o quan el contracte se celebri per cobrir 
la jornada que deixa vacant el treballador que hagi reduït 
la seva jornada en els supòsits legalment establerts.

Indemnització No en té.

Contractes d’interinitat

Probablement, el cas més habitual de contracte d’interinitat, a l’empresa 
privada, és el que se signa per substituir les persones que gaudeixen del 
permís per naixement de fill o per adopció.

Al contracte ha de figurar-hi sempre el nom de la treballadora substituïda.

També és habitual celebrar aquest contracte per substituir treballadors 
que pateixen malalties que es prolonguen en el temps.

Exemples 4

Contractes d’interinitat 
bonificats

Els contractes d’interinitat cele-
brats per substituir treballadors 
durant els períodes de descans 
per naixement de fill o adopció, 
risc durant l’embaràs, risc durant 
la lactància natural o suspensió 
per naixement de fill o adopció, 
compten amb importants bonifica-
cions en les quotes empresarials a 
la Seguretat Social. 



30

Límits a la contractació temporal

L’Estatut dels Treballadors tracta d’impedir l’encadenament abusiu de con-
tractes temporals establint, a l’article 15.5, que:

"[...] Els treballadors que, en un període de 30 mesos, haguessin estat 
contractats durant un termini superior a 24 mesos, amb o sense so-
lució de continuïtat, per al mateix o diferent lloc de treball amb la 
mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant 2 o més contractes 
temporals, ja sigui directament o bé a través de la seva posada a dis-
posició per part d’empreses de treball temporal, amb les mateixes o 
diferents modalitats contractuals de durada determinada, adquiri-
ran la condició de treballadors fixos".

Mitjançant la negociació col·lectiva es poden establir requisits adreçats a preve-
nir la utilització abusiva de contractes de durada determinada.

Aquestes limitacions a la contractació temporal no són aplicables als contractes 
d’interinitat. Tampoc s’apliquen, entre d’altres, als contractes formatius, que 
estudiarem a continuació, ni al de relleu, que veurem més endavant.

Igualtat

Els treballadors amb contractes 
temporals i de durada determinada 
tindran els mateixos drets que els 
treballadors amb contractes de 
duració indefinida, sense perjudici 
de les particularitats específiques 
de cadascuna de les modalitats 
contractuals en matèria d’extinció 
del contracte i d’aquelles expres-
sament previstes a la llei en rela-
ció amb els contractes formatius. 
Quan correspongui, en atenció a la 
seva naturalesa, tals drets seran 
reconeguts a les disposicions legals 
i reglamentàries i als convenis col-
lectius de manera proporcional en 
funció del temps treballat.

Article 15.6 de l’Estatut dels Tre-
balladors. 

Encadenament de contractes temporals

En Lluís Àngel va treballar a la nostra empresa, cedit per una ETT, amb un 
contracte per obra i servei “fins a final de campanya”, que definitivament 
va durar 9 mesos. Transcorregut aquest període, el nostre departament va 
prendre la decisió de convertir-lo immediatament en treballador de plan-
tilla i li va oferir un altre contracte per obra i servei, que es va estendre 
durant 1 any. Després d’un període d’inactivitat de 3 mesos, ha tornat a 
ser contractat un cop més, per al mateix lloc i amb la mateixa modalitat 
de contractació.

Havent encadenat diversos contractes temporals, en el moment que en 
Lluís Àngel hagi estat contractat durant 24 mesos en un període de refe-
rència de 30 mesos, adquirirà la condició de treballador fix a l’empresa i 
haurà de rebre, durant els 10 dies següents, el document justificatiu de 
la seva nova situació.

Exemples 5
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3.2 > Contractes formatius

 Els contractes formatius són aquells que pretenen facilitar la inserció 
laboral dels joves, salvant els principals obstacles que tenen per accedir a un 
lloc de treball: la falta de formació específica i la inexperiència laboral.

L’Estatut dels Treballadors preveu, a l’article 11, dues modalitats de con-
tractes, depenent de la formació i del nivell de qualificació professional del 
treballador: el contracte per a la formació i l’aprenentatge i el contracte en 
pràctiques.

Contracte per a la formació i l’aprenentatge (sense titulació)

Objecte
Afavorir la inserció laboral i la formació dels joves en un règim d’alternança d’activitat laboral 
retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació 
professional per a l’ocupació o del sistema educatiu.

Requisits

–  Tenir més de 16 anys i menys de 25 anys i no disposar de la titulació requerida per celebrar 
un contracte en pràctiques. El límit màxim d’edat no serà d’aplicació quan el contracte es 
concerti amb persones amb discapacitat ni en certs casos en que es concerti amb persones en 
situació d’exclusió social.

–  No haver desenvolupat el lloc de treball per al qual es contracta a la mateixa empresa per un 
temps superior a 12 mesos.

–  No haver estat contractat amb aquesta modalitat en la mateixa empresa o en una de diferent 
per a la mateixa activitat laboral o ocupació durant el temps màxim establert.

Forma Per escrit i en model oficial.

Durada
Mínim 1 any i màxim 3 anys. Per conveni col·lectiu, es podran pactar durades diferents en 
funció de les necessitats organitzatives o productives de les empreses, sense que la durada 
mínima sigui inferior a 6 mesos ni la màxima superior a 3 anys.

Pròrroga
Les situacions d’incapacitat temporal, naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, 
acolliment, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància i violència de gènere interrompran el 
còmput de la durada del contracte.

Període de prova S’aplica la norma general de l’Estatut dels Treballadors.

Jornada

Completa (la prevista en conveni col·lectiu o, si no n'hi ha, la màxima legal). Part de la jornada 
s’ha de dedicar a la formació teòrica (com a mínim, un 25 % durant el primer any i un 15 % 
durant la resta del contracte), que haurà de ser impartida en un centre de formació professional 
o a la pròpia empresa quan aquesta hagi estat autoritzada per comptar amb instal·lacions 
adequades i personal amb la formació adequada. Aquests treballadors no podran realitzar hores 
extraordinàries (llevat que siguin de força major) ni treballs nocturns o a torns.

Retribució
La que estipuli el conveni col·lectiu. Si no n'hi ha, com a mínim, el salari mínim 
interprofessional (SMI), en proporció al temps de treball efectiu; és a dir, si dedica a formació el 
25 % de la jornada i treballa el 75 %, cobraria un 75 % de l’SMI.

Certificació de 
la formació

El treballador podrà sol·licitar de l’Administració Pública competent l’expedició del 
corresponent certificat de professionalitat, títol de formació professional o, si és procedent, 
acreditació parcial acumulable.

Aquest contracte no s’ha de confondre amb la iniciativa europea Garantia Ju-
venil, que té per objectiu garantir que els joves entre 16 i 29 anys puguin rebre 
una oferta de treball, d’educació contínua o un període de pràctiques després 
d’acabar l’educació formal o quedar desocupats.

La recomanació europea que va establir el programa, requereix que cada jove 
pugui rebre una oferta en un període de quatre mesos a partir de la seva ins-
cripció.

Informació sobre vacants

L’empresari haurà d’informar els 
treballadors amb contractes de 
durada determinada o tempo-
rals, inclosos els formatius, sobre 
l’existència de vacants, per tal de 
garantir-los les mateixes oportuni-
tats d’accés.
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Contracte en pràctiques (amb titulació)

Objecte Aconseguir la pràctica professional adequada al nivell d’estudis cursat.

Requisits

–  Estar en possessió del títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior, o títols 
oficialment reconeguts com a equivalents, o del certificat de professionalitat obtingut durant els 
últims 5 anys (7 anys en el cas dels discapacitats).

–  Amb la finalitat de no superar la durada màxima, l’empresari ha de sol·licitar del Servei Públic 
d’Ocupació una certificació escrita on hi consti el temps que el treballador hagués estat contractat 
amb aquesta modalitat.

Límits
No es pot estar contractat en pràctiques a la mateixa empresa per al mateix lloc de treball per 
un temps superior a 2 anys, encara que es tracti de diferent titulació o diferent certificat de 
professionalitat.

Forma Per escrit i en model oficial, fent-hi constar expressament la titulació del treballador, la durada del 
contracte i el lloc que desenvoluparà.

Durada
Mínim de 6 mesos i màxim de 2 anys. Respectant aquests límits, els convenis col·lectius sectorials 
podran determinar la durada del contracte atenent a les característiques del sector i de les pràctiques 
que s’hi realitzaran.

Pròrroga
Les situacions d’incapacitat temporal, naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, 
acolliment, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància i violència de gènere interrompran el 
còmput de la durada del contracte.

Període  
de prova

Llevat en allò que disposi el conveni col·lectiu, serà com a màxim de 2 mesos per als titulats de grau 
superior o per a qui estigui en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 3 i d’1 mes per als 
titulats de grau mitjà o per a qui estigui en possessió d’un certificat de professionalitat amb nivell 1 o 2.

Jornada Completa o parcial.

Retribució

La retribució es fixarà en conveni col·lectiu, sense que pugui ser inferior al 60 % o al 75 % durant el 
primer o el segon any de vigència del contracte, respectivament, del salari fixat en conveni per a un 
treballador que desenvolupa el mateix o equivalent lloc de feina. 
En cap cas el salari serà inferior al salari mínim interprofessional.
En el cas de treballadors contractats a temps parcial, el salari es reduirà en funció de la jornada 
pactada.

Casos pràctics
1

Contracte en pràctiques

Suposa que estem treballant per al departament de Recursos Humans d’una clínica de titularitat privada. Hem 
de contractar un tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic per al torn de tarda. No és un requisit essencial 
que disposi d’experiència. Tenim 2 candidats:

–  En Raül, que va obtenir el títol l’any passat i que només compta amb l’experiència adquirida durant el seu 
període de pràctiques (mòdul professional de Formació en Centres de Treball).

–  La Míriam, que va obtenir la titulació fa una mica més de 2 anys i que compta amb una experiència bastant 
més dilatada perquè ha estat contractada en pràctiques durant 2 anys en una altra clínica.

Quin candidat resultaria més interessant per a l’empresa, tenint en compte únicament la modalitat de con-
tractació que podem utilitzar?

Solució

El més convenient per a l’empresa seria contractar en Raül amb la modalitat del contracte en pràctiques. La raó 
és que la seva contractació resulta més barata que la de la Míriam, amb la qual no podem celebrar un contracte 
d’aquest tipus perquè ja ha estat contractada per una altra clínica durant 2 anys (període màxim previst per 
a aquesta modalitat de contractació). L’únic inconvenient és que en Raül no compta amb l’experiència de la 
Míriam; tot i això, ja hem dit que, per a nosaltres, aquest no és el requisit principal.
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4 >> El treball a temps parcial
No tots els treballadors presten els seus serveis a temps complet. L’Estatut dels 
Treballadors preveu, a l’article 12, la possibilitat de treballar a temps parcial i 
estableix la normativa següent:

Contracte a temps parcial (temporal o indefinit)

Objecte
La prestació de serveis durant un número d’hores al dia, la setmana, el mes o l’any inferior a 
la jornada d’un treballador a temps complet comparable. Si a l’empresa no n’hi hagués cap, es 
consideraria jornada completa la prevista al conveni col·lectiu o, si no n'hi ha, la màxima legal.

Forma

–  Per escrit i en model oficial.
–  Al contracte hauran de figurar-hi el número d’hores ordinàries de treball contractades al 

dia, la setmana, el mes o l’any, així com la seva distribució. En cas contrari, el contracte es 
considerarà celebrat a jornada completa, llevat de prova en contra.

Durada Indefinida o amb una durada determinada en els supòsits on es permeti legalment aquesta 
modalitat de contractació, amb l’excepció, ja mencionada, dels contractes formatius.

Jornada Contínua o partida, però en aquest últim cas només es permet una única interrupció, llevat que es 
disposi una altra cosa al conveni col·lectiu.

Límits a la 
realització 
d’hores 
extraordinàries

–  Els treballadors a temps parcial podran realitzar hores extraordinàries, sempre dins del límit 
legalment previst, en proporció a la seva jornada.

–  A més, l’Estatut dels Treballadors preveu la possibilitat que realitzin les denominades hores 
complementàries, que són aquelles la possibilitat de realització de les quals hagi estat acordada 
com a addició a les hores ordinàries pactades al contracte a temps parcial. La realització 
d’aquest tipus d’hores està subjecta a les regles següents:
• És obligatori que s’hagin pactat expressament per escrit i en model oficial.
• Estan limitades al cas de contractes a temps parcial de durada indefinida.
•  El pacte haurà de recollir el número d’hores complementàries la realització de les quals 

podrà ser requerida per l’empresari. No poden sobrepassar el 15 % de les hores ordinàries o 
el percentatge que hagués fixat el conveni col·lectiu, sense que pugui excedir el 60 % de les 
hores ordinàries.

•  Llevat que es pacti una altra cosa al conveni, el treballador haurà de conèixer el dia i l’hora 
de realització de les hores complementàries amb un preavís de 3 dies.

• Es retribuiran com les hores ordinàries.
–  En qualsevol cas, la suma de les hores ordinàries, extraordinàries i complementàries no podrà 

excedir mai de la jornada de treball que tindria un treballador a temps complet comparable.

Treballant a temps parcial

El cap del servei postvenda de la nostra 
empresa ens ha comunicat que neces-
sitarà, durant la campanya de Nadal, 5 
treballadors a temps parcial per poder 
atendre totes les trucades que rep la 
central d’atenció telefònica durant les 
hores centrals del dia.

Davant d’aquesta situació, el més lògic 
seria recórrer al contracte eventual per 
circumstàncies de la producció en la 
modalitat de temps parcial.

Exemples 6
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Cas especial de contracte a temps parcial: la jubilació a temps parcial 
i el contracte de relleu

Quan un treballador reuneixi tots els requisits per tenir dret a la pensió de ju-
bilació, podrà concertar amb la seva empresa una reducció de jornada i salari 
entre un mínim del 25 % i un màxim del 50 %. El treballador que decideixi aco-
llir-se a aquesta modalitat contractual, que denominem contracte de jubilació 
a temps parcial, percebrà la retribució pel seu treball en proporció a la jornada 
que segueixi realitzant i la seva pensió de jubilació pel percentatge que hagués 
deixat de realitzar.

Quan el treballador reuneixi tots els requisits per accedir a la jubilació, excepte 
el de l’edat, l’empresa haurà de celebrar simultàniament un contracte de relleu 
amb l’objectiu de substituir la jornada de treball deixada vacant pel treballador 
que es jubila parcialment.

Requisits d’accés a la jubilació parcial per a treballadors que no hagin 
complert l’edat legal de jubilació

Haver complert l’edat establerta en cada cas a la Llei General de la Seguretat 
Social.

Acreditar un període d’antiguitat a l’empresa de, com a mínim, 6 anys anteriors 
a la data de jubilació parcial.

Acreditar un període de cotització de 33 anys (25 per a persones amb 
discapacitat igual o superior al 33 %).

El contracte de relleu també es podrà celebrar per substituir treballadors 
que s’haguessin jubilat parcialment després d’haver complert l’edat de 
jubilació.

Les principals característiques del contracte de relleu:

–  S’haurà de celebrar amb treballadors en situació d’atur o que tinguessin 
concertat amb l’empresa un contracte de durada determinada.

–  Es formalitzarà sempre per escrit en un model oficial.
–  La durada serà indefinida o pel temps que falti al treballador substituït per 

arribar a l’edat de jubilació.
–  Es pot celebrar a jornada completa o per temps parcial però, en tot cas, la 

durada de la jornada ha de ser, com a mínim, igual a la reducció de jornada 
acordada pel treballador substituït.

–  Quan el contracte de relleu es concerti a jornada completa i amb una durada 
indefinida, la reducció de jornada i de salari del treballador substituït podrà 
arribar al 75 %.

–  L’horari de treball del treballador rellevista podrà complementar el del treba-
llador substituït o simultaniejar-s’hi.

–  El lloc de treball del rellevista podrà ser el mateix del treballador substituït o 
un altre de diferent.

–  Haurà d’haver-hi una correspondència entre les bases de cotització d’amb-
dós treballadors en els termes previstos a la Llei General de la Seguretat 
Social.

–  A la finalització del contracte, el treballador tindrà dret a percebre una 
indemnització de 12 dies de salari per any de servei.

Vocabulari 

Treballador a temps complet com-
parable: és el treballador a temps 
complet de la mateixa empresa i 
centre de treball, amb el mateix 
tipus de contracte i que realitzi un 
treball idèntic o similar.

Igualtat de drets

El Reial Decret Llei 6/2019, d’1 
de març, de mesures urgents per 
garantir la igualtat de tracte entre 
dones i homes en l’ocupació, afe-
geix el text següent a l’article 12 
de l’Estatut dels Treballadors:

“Les persones treballadores a 
temps parcial tindran els ma-
teixos drets que els treballa-
dors a temps complet. Quan 
correspongui, en atenció a la 
seva naturalesa, tals drets se-
ran reconeguts a les disposici-
ons legals reglamentàries i als 
convenis col·lectius de ma-
nera proporcional, en funció 
del temps treballat, havent 
de garantir, en qualsevol cas, 
l’absència de discriminació, 
tant directa com indirecta, 
entre dones i homes”.

Jubilació parcial i edat 

L’edat exigida a cada cas per acce-
dir a la jubilació parcial depèn 
dels períodes cotitzats per part del 
treballador i de l’any en el qual es 
produeixi la jubilació.

Sobre aquesta qüestió, pots con-
sultar l’article 166 de la Llei Gene-
ral de la Seguretat Social. 
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5 >>  Integració dels treballadors amb 
discapacitat

Les empreses que ocupin a 50 treballadors o més estan obligades a tenir almenys 
un 2 % de treballadors amb discapacitat; és el que s’anomena quota de reserva.

El còmput es realitzarà sobre la plantilla total de l’empresa, independentment 
del número de centres de treball i de la forma de contractació laboral que vinculi 
els treballadors de l’empresa.

De manera excepcional, les empreses podran quedar exemptes de l’obligació 
de contractar persones amb discapacitat, de forma parcial o total, ja sigui a 
través d’acords recollits en la negociació col·lectiva o bé per opció voluntària 
de l’empresari, degudament comunicada a l’autoritat laboral, sempre que 
en ambdós supòsits s’apliquin les mesures alternatives determinades regla-
mentàriament (contractes amb centres especials d’ocupació, realització de 
donacions i accions de patrocini per al desenvolupament d’activitats d’inserció 
laboral i de creació d’ocupació per a persones amb discapacitat o constitució 
d’enclavaments laborals).

Jubilació a temps parcial i contracte de relleu

L’Evarist és un mecànic d’un servei oficial de reparació de vehicles comercials. En complir tots els requisits legals 
(edat, antiguitat de 6 anys i 33 anys de cotització), ha decidit accedir a la jubilació a temps parcial.

Per la seva banda, l’empresa ha celebrat un contracte de relleu amb en Xavier, un jove mecànic que tenia en 
plantilla en aquest moment amb un contracte de durada determinada.

La jornada pactada amb el rellevista hauria de ser, com a mínim, igual a la reducció acordada pel treballador 
substituït. Tot i això, buscant una major implicació, el contracte s’ha celebrat a jornada completa, fet que permet 
que tots dos treballadors coincideixin, de manera que l’Evarist es pugui encarregar de completar la formació 
d’en Xavier.

Pel que fa a la durada, el contracte s’ha celebrat pel temps que li falta a l’Evarist per arribar a l’edat de jubilació, 
encara que hauria estat possible celebrar-lo de durada indefinida, permetent així al treballador substituït arribar 
fins al límit màxim de reducció de jornada i salari (75%).

Exemples 7

Enclavaments laborals

S’entén per enclavament laboral 
el contracte entre una empresa 
del mercat ordinari de treball, 
anomenada empresa col·labora-
dora, i un centre especial d’ocu-
pació per a la realització d’obres o 
serveis que tinguin relació directa 
amb la seva activitat normal i per 
la qual cosa un grup de treballa-
dors amb discapacitat del centre 
especial d’ocupació es desplaça 
temporalment al centre de treball 
de l’empresa col·laboradora.
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Programa d’ocupació amb 
suport

S'entén per ocupació amb suport 
el conjunt d'accions d'orientació 
i acompanyament individualitzat 
al lloc de treball. És prestada per 
preparadors laborals especialit-
zats que tenen per objectiu faci-
litar l'adaptació social i laboral de 
treballadors amb discapacitat que 
tenen dificultats especials per a la 
seva inserció laboral en empreses 
del mercat de treball ordinari.

Encara que aquí no entrarem de ple en el seu estudi, convé que sapiguem que 
existeixen diferents contractes de treball per a persones amb discapacitat:

–  Contracte indefinit per a treballadors amb discapacitat.
–  Contracte per a la formació de treballadors amb discapacitat.
–  Contracte en pràctiques per a treballadors amb discapacitat.
–  Contracte temporal de foment de l’ocupació per a persones amb discapacitat.
–  Contractes d’interinitat amb treballadors aturats amb discapacitat per subs-

tituir persones discapacitades que tinguin suspès el contracte per incapacitat 
temporal.

Tots aquests contractes tenen com a objectiu el foment de la contractació de 
persones amb discapacitat (treballadors que tinguin reconegut un grau mínim 
de discapacitat igual o superior al 33 % o, en alguns casos, pensionistes de la 
Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent 
en grau de total, absoluta o gran invalidesa).

Es formalitzaran per escrit en un model oficial i es comunicaran al Servei Públic 
d’Ocupació durant els 10 dies següents a la seva celebració. Hi ha importants 
incentius per a les empreses que recorrin a aquestes modalitats de contractació.

6 >>  Treball a distància, teletreball i altres 
figures contractuals 

Com estem veient en aquesta unitat, el dret laboral pateix moltes modificacions, 
ja que tracta d’adaptar-se a la realitat canviant del món on vivim, que cada 
vegada és més ràpid.

Així va passar amb la crisi sanitària de la COVID-19, que va fer necessària la 
regulació de l’article 13 de l’Estatut dels Treballadors sobre Treball a distància 
al Reial Decret Llei 28/2020 de 22 de setembre.

Aquest RDL marca i defineix els punts següents:

–  Concepte. Treball presencial: l’organització del treball o realització de l’ac-
tivitat laboral es presta al lloc de treball o al lloc que determini l’empresa. 
Aquesta presencialitat haurà de ser, almenys, del 50 % per als contractes 
formatius (contractes per a la formació i aprenentatge i pràctiques).

  Treball a distància és aquell que es presta al domicili de la persona treba-
lladora o al lloc escollit per ella durant part de la seva jornada, de manera 
regular.

  Teletreball és la feina a distància realitzada mitjançant l’ús exclusiu o amb 
prevalença de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació. 

Regulació del Treball a 
distància

Degut a la crisi sanitària de la 
COVID-19, mitjançant el Reial 
Decret Llei 28/2020 de 22 de 
setembre, s’ha regulat a l’article 
13 de l’Estatut dels Treballadors 
sobre Treball a distància. 
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–  Forma. S’haurà de realitzar obligatòriament un acord escrit de treball a dis-
tància on s'hi ref lecteixi: 

•  Inventari de mitjans, equips i eines. 
•  Les despeses en les quals pogués incórrer el treballador durant la prestació 

del servei a distància. 
•  Horaris de treball, normes de disponibilitat.
•  Centre de treball, lloc de prestació, mesures de control, instruccions sobre 

protecció de dades, etc.
  La prestació de treball a distància és voluntària i reversible per a l’empresa i 

la persona treballadora.
  La reversibilitat serà exercida en els termes en els quals es fixi la negociació 

col·lectiva o, si és el cas, mitjançant l’acord.
–  Finalització. No es consideren causes justificatives de l’extinció laboral o de 

la modificació substancial de les condicions laborals el fet que el treballador 
es negui a l’activitat a distància, l’exercici de la seva reversibilitat al treball 
presencial i les dificultats per al desenvolupament de l’activitat laboral a 
distància.

–  Prioritat a la tornada. Els treballadors a distància, des de l’inici de la relació 
laboral i a jornada completa, tenen prioritat a l’hora d’ocupar de nou els llocs 
que es realitzin de forma total o parcial presencialment; l’empresa ha d’in-
formar sobre les vacants disponibles a aquestes persones i als representants 
legals dels treballadors.

Hi ha una excepció: el treball a distància com a mesura de contenció sanitària 
es regularà a través de la normativa ordinària.

Exemple: treball a distància excepcional vinculat a les mesures derivades de la 
COVID-19 que es va regular a través de la normativa laboral ordinària.

Altres figures contractuals

A més de les estudiades, l’estatut dels treballadors recull altres figures contrac-
tuals com el contracte en grup i el de posada a disposició:

Contracte en grup

Objecte

–  Concertar un contracte amb un grup de treballadors considerat com a tal.
–  El cap de grup tindrà la representació dels treballadors que integrin el grup i respondrà de les 

obligacions inherents a aquesta representació. S’ocuparà especialment del cobrament del salari 
i del seu posterior repartiment. L’empresari només pot exercir els seus drets i obligacions amb 
el cap de grup, que és amb qui ha celebrat el contracte.

Forma Verbal o escrit.

Durada Indefinida o de durada determinada.

Contracte de posada a disposició

Objecte

–   Cedir la persona que treballa per prestar serveis a l’empresa usuària, al poder de direcció de la 
qual aquesta persona quedarà sotmesa. 

–   Podran celebrar-se contractes de posada a disposició amb les mateixes condicions i requisits 
amb què l’empresa usuària podria celebrar un contracte de durada determinada o un contracte 
per a la formació i aprenentatge.

Forma Per escrit (perquè tots són temporals).

Durada Tots els contractes temporals excepte el contracte de relleu.

Empreses de Treball Temporal 
(ETT): el contracte de posada 
a disposició

El contracte de posada a dispo-
sició és el celebrat entre l’ETT i 
l’empresa usuària; té per objecte 
la cessió del treballador per pres-
tar serveis a l’empresa usuària, al 
poder de direcció de la qual que-
darà sotmès. Es podran celebrar 
contractes de posada a disposi-
ció sota les mateixes condicions 
i requisits amb que l’empresa 
usuària podria celebrar un con-
tracte de durada determinada o 
un contracte per a la formació i 
l’aprenentatge.
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7 >> La política laboral del Govern
La Constitució espanyola, als articles 40 i 41, estableix que la política d’ocupació 
és el conjunt de decisions adoptades per l’Estat i les Comunitats Autònomes que 
tenen per objectiu el desenvolupament de programes i mesures tendents a la 
consecució de la plena ocupació, a la reducció de la desocupació i a la protecció 
deguda de les persones en situació de desocupació. Aquestes polítiques han de 
complir les directives i orientacions generals de la política econòmica, en l’àmbit 
de l’estratègia coordinada per a l’ocupació regulada al Tractat de Funcionament 
de la Unió Europea.

Són instruments de la política d’ocupació els següents:

–  La intermediació laboral.
–  Les polítiques actives d’ocupació.
–  La coordinació entre les polítiques actives i la protecció econòmica davant de 

la desocupació.

La coordinació del Sistema Nacional d’Ocupació es durà a terme, principalment, 
a través dels següents instruments:

–  L’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació.
–  Els Plans Anuals de Política d’Ocupació (PAPO).
–  El Sistema d’Informació dels Serveis Públics d’Ocupació.

El PAPO del 2019 citava, com a objectius claus, els objectius comuns per al con-
junt de la UE que sintetitzen i constitueixen la finalitat darrera de l’actuació 
dels serveis públics d’ocupació, que són els següents:

a) Reduir la desocupació (Objectiu UE1).
b) Augmentar l’activació i reducció dels períodes de desocupació (Objectiu UE2).
c) Millorar la participació dels serveis públics d’ocupació en la cobertura de 
vacants (Objectiu UE3).
d) Millorar el grau de satisfacció dels empleats i demandants amb els serveis 
prestats pels Serveis Públics d’Ocupació (Objectiu UE4).

Subvencions i ajudes a la contractació

El Govern ofereix incentius per a la celebració de certs contractes en el marc 
del denominat programa de foment de l’ocupació, amb l’objectiu de fomentar 
la contractació indefinida de treballadors inclosos en determinats col·lectius 
desafavorits.

La mesura més rellevant en aquest sentit és la d’oferir bonificacions a les 
quotes de la Seguretat Social als empresaris que celebrin contractes indefinits 
amb treballadors inclosos en aquests col·lectius, com vam veure a l’epígraf 
corresponent. 

També es bonifica la transformació en indefinits d’alguns contractes temporals 
i, fins i tot, amb caràcter extraordinari, la contractació de durada determinada 
en certs casos concrets (víctimes de violència domèstica o de terrorisme i des-
ocupats en situació d’exclusió social o amb discapacitat).

Totes aquestes bonificacions es revisen periòdicament per a la seva adaptació 
a les característiques del mercat de treball i per tal que beneficiïn als col·lec-
tius que de veritat més ho necessitin. A tal fi, el Govern presentarà davant del 
Congrés dels Diputats un informe anual d’avaluació i seguiment econòmic de 
les bonificacions.

Estratègia d’emprenedoria i 
ocupació jove 

El RDL 4/2013 conté, de l’article 9 
al 14, una sèrie de mesures dirigi-
des a reduir l’atur juvenil. 

Entre altres, podem destacar les 
següents:

–  Incentius a la contractació a 
temps parcial amb vinculació 
formativa.

–   Incentius a la contractació 
indefinida d’un jove per part 
de microempreses i empresaris 
autònoms.

–  Incentius als contractes en pràc-
tiques per a la primera ocupació.

–  Incentius a la incorporació de 
joves a entitats d’economia 
social.

Pla de Xoc per a l’Ocupació 
Jove 

Des del Ministeri de Treball, Migra-
cions i Seguretat Social s’ha posat 
en marxa un Pla de Xoc per a l’Ocu-
pació Jove. 

A la pàgina del SEPE es pot descar-
regar una infografia que descriu 
el pla. S’hi accedeix a través de 
la pestanya Persones; a dins de 
l’apartat Trobar feina s’accedeix 
a la informació del Pla de Xoc Ocu-
pació Jove.
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1 >> Tipus de contracte de 
treball
1·· A Espanya, les modalitats de contractació han 
estat modificades durant les darreres reformes labo-
rals. Per quins motius creus que s’han produït?

2·· Creus que és bo que hi hagi tantes modalitats 
de contractació? Quin contracte creus que seria el 
“contracte ideal”?

2 >> Contractes indefinits
3·· Quins elements identifiquen que estem davant 
d’un contracte indefinit?

4·· Quin tipus de contracte s’utilitzaria per a la rea-
lització de treballs de temporada dins del volum nor-
mal d’activitat de l’empresa, si no es repeteix en 
dates certes?

5·· Què passa si un treballador fix-discontinu no és 
cridat quan l’empresa comença la temporada? 

3 >> Contractes temporals
6·· Identifica les modalitats contractuals més conve-
nients per a les situacions següents:

a) Realitzar la contractació d’un dependent que des-
patxa gelats en una botiga de menjar ràpid que només 
obre a l’estiu.

b) Contractar 20 operadors nous durant l’estiu per 
atendre les trucades d’una central telefònica on aug-
menta el volum de treball perquè durant l’època esti-
val hi ha més desplaçaments i, per tant, més avaries 
i accidents.

7·· Quina indemnització li correspon per finalitza-
ció de contracte a un treballador que hagués estat 
contractat en una empresa durant 6 mesos per obra 
o servei determinat? I si es tractés d’un contracte 
eventual per circumstàncies de la producció?

8·· Escriu al teu quadern les característiques del 
contracte per a la formació i l’aprenentatge. 

9·· En què es diferencien el contracte de pràctiques i 
el contracte per a la formació i l’aprenentatge? 

10·· En Joan ha estat contractat amb la modalitat 
del contracte en pràctiques i cobra una remuneració 
mensual de 1450 €; si el conveni col·lectiu no diu res, 
quant cobraria? 

11·· Es pot prorrogar el contracte en pràctiques? 

12·· Quin serà el període de prova en un contracte 
en pràctiques? 

4 >> El treball a temps parcial
13·· Què significa que una persona està treballant a 
temps parcial?

14·· En un sector on el conveni col·lectiu estableix 
com a jornada màxima 35 hores de treball efectiu a 
la setmana, tots els treballadors ho serien a temps 
parcial?

15·· Escriu al teu quadern les característiques que 
corresponguin als contractes a temps parcial. 

16·· Els treballadors a temps parcial poden fer hores 
extraordinàries?

17·· En què consisteix el contracte de jubilació a 
temps parcial? 

18·· Què és un contracte de relleu? Quines són les 
seves característiques principals? 

5 >> Integració dels treballadors 
amb discapacitat
19·· L’empresa on treballes té ocupades a 65 perso-
nes. Quines obligacions ha de complir per a la inte-
gració de les persones amb discapacitat?

20·· Tens una amiga amb discapacitat que vol comen-
çar a treballar i no sap molt bé a quins tipus de con-
tractes pot accedir. Indica-li a quins.

21·· Quins requisits s’estableixen amb caràcter gene-
ral per poder celebrar contractes? 

6 >> Treball a distància, 
teletreball i altres figures 
contractuals
22·· Actualment, el treball a distància ha guanyat 
una gran importància i se l’ha anomenat “teletre-
ball”. Investiga quins són els drets del treballador 
que subscriu aquest tipus d’acord. Consulta el Reial 
Decret Llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball 
a distància.

7 >> La política laboral del 
Govern
23·· Què és el pla anual de política d’ocupació? 

24·· Amb quins instruments compta el Govern per 
dur a terme la coordinació del Sistema Nacional 
d’Ocupació?



Activitats fi nals

1·· Quines són les situacions que determinen que un contracte sigui considerat o es presumeixi indefinit? Per a 
què serveixen aquest tipus de presumpcions? 

2·· Per què diem que als contractes de durada determinada la data de finalització pot estar determinada per 
endavant o ser determinable?

3·· Quins límits temporals preveu la legislació laboral per a la durada del contracte eventual per circumstàncies 
de la producció? I per al d’interinitat?

4·· Quines limitacions hi ha a la concatenació de contractes de treball de durada determinada?

5·· És possible realitzar contractes indefinits a temps parcial?

6·· Quins són els requisits d’accés a la jubilació parcial per als treballadors que no hagin complert l’edat legal 
de jubilació?

7·· Elabora un esquema on s’incloguin totes les modalitats de contractació laboral estudiades i es defineixi l’ob-
jecte de cadascuna.

8·· Accedeix a la pàgina web dels Serveis Públics d’Ocupació www.sepe.es i localitza l’enllaç on puguis trobar 
cada model de contracte, conèixer el seu contingut i descarregar l’imprès corresponent.

9·· SEEGRA, SL, empresa líder del sector farmacèutic, vol iniciar un procés de selecció per contractar un cap de 
vendes que dinamitzi l’activitat comercial de l’empresa. El procés de selecció serà llarg i complex, atès que es 
pretén reconduir el rumb de l’empresa al voltant de la figura del nou directiu.

SEEGRA, SL busca algú amb formació i una dilatada experiència, que a més tingui capacitat de lideratge i sigui 
capaç d’adaptar-se ràpidament a les exigències derivades dels constants canvis del mercat. La secció de selecció 
de personal del departament de RH ha estimat que trobar la persona idònia comportarà 2 mesos, aproximadament. 
Mentrestant, com es pot cobrir aquest lloc de treball? Hi ha alguna limitació temporal?

10·· La Zoe podria signar un contracte en pràctiques, tenint en compte que fa quasi 3 anys que va obtenir la seva 
titulació i que ja ha estat contractada durant 1 any en una altra empresa amb la mateixa modalitat de contracte?

11·· En quins casos una persona pot treballar per a l’Administració Pública durant un any amb un contracte 
d’interinitat?

12·· La Gemma ha negociat amb la seva empresa treballar des de casa 4 dies a la setmana. El seu horari serà el 
mateix que feia habitualment. L’empresa controlarà la seva dedicació a través d’un sistema d’obertura i tancament 
de la sessió en línia. Cada dilluns haurà d’anar al centre de treball per fer labors de coordinació. A més, l’empresa 
avaluarà el seu acompliment cada trimestre. Com s’ha de formalitzar l’acord? S’haurà de celebrar necessàriament 
un contracte nou?

Més activitats a la 
teva versió digital
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Un treballador, una empresa i 5 modalitats de contractació

Quan l’Albert va acabar els estudis de Tècnic superior en animació d’activitats físiques i esportives va ser contrac-
tat en una important i coneguda cadena de gimnasos  per treballar com a monitor de classes grupals i entrenador 
personal individual dels clients que ho sol·licitin.

Hi va començar treballant a temps complet amb un contracte en pràctiques d’1 any, que posteriorment es va 
prorrogar 2 vegades fins a arribar a la durada màxima legalment establerta per a aquesta modalitat contractual.

Després li van oferir cobrir la jornada que deixava vacant una treballadora que havia sol·licitat una reducció del 
50% de la seva jornada per guarda legal d’un menor de 8 anys, situació en la qual va estar durant un altre any.

Després d’un breu període d’inactivitat, el gimnàs va tornar a comptar amb l’Albert per impartir-hi classes 
d’aikido, art marcial en la qual era expert. Aquesta vegada se li va fer un contracte per obra o servei determinat 
a temps parcial, que va finalitzar als 3 mesos per falta de demanda.

De tota manera, als 2 mesos va arribar la seva veritable oportunitat, quan li van oferir un contracte de relleu per 
substituir el Narcís, un monitor que havia sol·licitat la jubilació parcial en un 50 %.

El contracte es va subscriure a temps parcial pels 3 anys que li faltaven al treballador substituït per jubilar-se.

Finalment, quan el Narcís es va jubilar, el contracte de relleu de l’Albert es va transformar en indefinit a jornada 
completa.

Respon les preguntes següents:

a) Quines són les 5 modalitats de contractació per les quals ha passat l’Albert?
b) Quin degué ser el període de prova establert quan l’Albert va ser contractat en pràctiques?
c) Quant creus que van durar les pròrrogues del contracte de pràctiques?
d) Quina retribució va rebre l’Albert durant el temps que va treballar amb el contracte en pràctiques?
e) Amb quina modalitat va estar contractat l’Albert després del contracte en pràctiques?
f) Et sembla adequat el contracte per obra o servei determinat que se li va fer a l’Albert o creus que es podria 
haver utilitzat una altra modalitat?
g) Quins requisits se li degueren exigir al Narcís per poder accedir a la jubilació parcial?
h) Quina jornada es va poder pactar en el contracte de relleu de l’Albert?
i) Creus que l’empresa va poder rebre algun incentiu per la transformació en indefinit del contracte de relleu de 
l’Albert?
j) Diries que en aquest cas es dona  un encadenament abusiu de contractes temporals?



Avaluació

1. Quines circumstàncies no donen lloc a la 
presumpció de celebració d’un contracte indefinit, 
excepte prova en contra? 

a) Un contracte celebrat en frau de llei.

b) La contractació d’un menor de 18 anys.

c) Un contracte on no s’hagi observat l’exigència de 
forma escrita exigida per llei. 

d) Que el treballador no hagués estat donat d’alta 
a la Seguretat Social una vegada transcorregut un 
termini igual o superior al que legalment hagués 
pogut fixar per al període de prova.

2. En un contracte de relleu:

a) Hi ha dos treballadors, un treballador assalariat i 
un treballador desocupat. 

b) Al treballador assalariat no podran faltar-li més de 
5 anys per poder accedir a la jubilació. 

c) El treballador desocupat cobreix la jornada 
de treball que li ha estat reduïda al treballador 
assalariat.  

d) Totes les respostes són correctes.

3. A què té dret una persona que està contractada 
per obra o servei determinat quan el seu contracte 
s’acabi? 

a) A la liquidació i a una indemnització de 8 dies de 
salari per any treballat o la part proporcional que li 
correspongui.

b) La liquidació.

c) La liquidació i una indemnització de 12 dies de 
salari per any treballat o la part proporcional que li 
correspongui.

d) La liquidació i l’enhorabona per la feina feta 
si l’empresa ha quedat satisfeta amb la tasca 
desenvolupada.

4. La durada màxima d’un contracte eventual per 
circumstàncies de la producció, si el conveni de 
l’empresa estableix un període de referència de 19 
mesos, serà de: 

a) 9 mesos.

b) 13,5 mesos.

c) 18 mesos.

d) 12 mesos.

5. En acabar el contracte d’interinitat el treballador 
tindrà dret a rebre: 

a) La liquidació.
b) La liquidació i una indemnització de 12 dies de 
salari per any treballat o la part proporcional que li 
correspongui.
c) La liquidació i una indemnització de 8 dies de 
salari per any treballat o la part proporcional que li 
correspongui.
d) La liquidació i una indemnització de 33 dies de 
salari per any treballat o la part proporcional que li 
correspongui amb un límit de 24 mensualitats.

6. Quin dels treballadors següents no pot celebrar 
un contracte de treball en pràctiques perquè no té la 
titulació necessària? 

a) Un titulat en batxillerat. 
b) Un diplomat en empresarials.
c) Un tècnic superior en Comerç i Màrqueting (titulat 
en FP de grau superior).
d) Un tècnic en detecció de fugues d’aigua (titulat en 
FP de grau mitjà).

7. En quines circumstàncies no es pot celebrar un 
contracte de duració determinada? 

a) Substituir un treballador que està fent una vaga 
laboral. 
b) Atendre l’increment del volum de vendes d’un 
centre comercial durant el període nadalenc. 
c) Substituir una treballadora que es troba en una 
situació de baixa laboral per maternitat. 
d) Totes les respostes són correctes.

8. Un centre comercial necessita reforçar la plantilla 
de reposadors per atendre l’increment de vendes de 
Nadal; la modalitat contractual elegida serà:

a) Contracte de treball en pràctiques.
b) Contracte de treball per a la formació.
c) Contracte de treball eventual per circumstàncies 
de la producció.
d) Qualsevol dels anteriors.

9. Sobre la quota de reserva:

a) A Espanya està fixada en un 2 % del total dels 
seus treballadors. 
b) Dependrà del número de treballadors de 
l’empresa, de si són 50 o més.
c) És obligatòria, i en cas contrari s’han de presentar 
mesures substitutòries. 
d) Totes les respostes són correctes.


