
Els contractes laborals i professionals venen regulats per lleis estatals i són l’acord
entre l’empresa i la persona treballadora. Regulen drets i deures de cadascuna de les
parts, és a dir, donen cobertura legal a les responsabilitats i obligacions de l’empresa i
les persones que hi treballen. 

 

CONTRACTES LABORALS
 Coneix i entén els diferents tipus

 

A punt de signar
 

un contracte?
 Et traiem de dubtes

 

La relació laboral es planteja
continuada i sense data prevista
de finalització.

 

INDEFINIT

No s'estableix límit de temps quant a la durada del contracte. 
 
 
Hi ha variants segons col·lectius beneficiaris i
circumstàncies. Algunes inclouen incentius fiscals i
bonificacions. 
 
 
Existeixen bonificacions per a la transformació de la resta de
tipus de contractes en indefinits.

 

La relació laboral està vinculada a
un període de temps determinat.
Et mostrem els més habituals.

 

TEMPORAL
 

Per atendre puntes de feina o acumulació de
tasques, amb una data de finalització fixada des
de l’inici. 

 

Per obra o
servei

 

Eventual 
per producció

Interinatge
 

Per dur a terme un projecte o servei concret, al
final del qual conclourà la relació laboral. Aquesta
no podrà superar els tres anys. 

 

Per substituir persones temporalment (baixa
per maternitat/paternitat, excedència, etc.).

 

Joves menors de 25 anys o majors de 30 si la taxa d’atur és
superior al 15%.

 

La relació laboral inclou un procés
 de formació. 

 

DE FORMACIÓ O 
APRENENTATGE

 

Es combina pràctica professional retribuïda amb capacitació
relacionada amb l'activitat laboral desenvolupada en el lloc de
treball. Cal complir amb uns requisits determinats:

 

Contractes d’un mínim d’1 any i un màxim de 3 anys. 
 

El primer any la formació ocuparà el 25% de la jornada i es
reduirà al 15% el segon. 

 

La relació laboral serveix per
 aportar experiència professional

adequada al nivell d’estudis cursats.
 

DE PRÀCTIQUES
 

Persones amb títol universitari o formació professional de
grau mig o superior o titulacions reconegudes com a
equivalents. No poden haver transcorregut més de 5 anys
des de la finalització dels estudis (o 7 en cas de persones
amb discapacitat).  

  
Pot anar des dels 6 mesos als 2 anys.

  
No confondre amb el conveni de pràctiques. Aquest és un
acord entre un centre educatiu i una empresa, però no un
contracte. 

 

Jovent menor de 25 anys o menor de 30 si la taxa d’atur és
superior al 15%.

 

APARTATS CLAU DEL CONTRACTE
 

Tipus de contracte
Es determina en el títol.

 

DADES DE L'EMPRESA I DEL TREBALLADOR/A
 

1
 

1
 Les teves dades

 2
 

2
 

3
 Professió o càrrec que ocuparàs

 

LLOC DE TREBALL. CONVENI I CONDICIONS
 

3
 

Grup professional
 Determina les condicions laborals que tindràs segons

el Conveni Col·lectiu.
 Adreça del teu lloc de treball

 Conveni Col·lectiu
 Defineix les condicions laborals per les quals es regula

l’empresa, i per tant els teus drets i deures com a
treballador/a.

 

Durada del contracte i període de prova
 En els contractes temporals ha d’aparéixer la data

d’inici i de finalització.
 

DURADA CONTRACTE. SALARI I
VACANCES

 

5
 Salari

 

Detall de la jornada i la seva distribució
 4

 

JORNADA LABORAL
 

4
 

5
 

Ha d’indicar l’import i el nombre de pagues.
 

6
 

Cal indicar el tipus de contracte temporal
 

SI EL CONTRACTE ÉS TEMPORAL
 

6
 

La conciliació de la vida
 

T'AGRADARIA APROFUNDIR-HI MÉS?
 

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/images/cat/214_conciliacio_Cat_tcm9-49878.pdf

