
FR
-S

T-
28

B
N

 
1

-O
C

T-
14

 

  

   
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local. 

CONTRACTE TEMPORAL 

 

És el contracte que s’estableix per un temps 

determinat, a jornada completa o parcial. 

Les situacions de temporalitat poden ser: 

- Per l’objecte de la contractació: 

situacions d’obra o servei, eventual 

per circumstàncies de la producció i 

interinatge 

- Per la incentivació de l’ocupació: 

temporal de foment de l’ocupació de 

persones amb discapacitat; de 

treballadors en situació d’exclusió 

social; relleu; jubilació parcial; 

substitució per anticipació de l’edat de 

la jubilació; treballadors que tinguin 

acreditada per l’Administració 

competent la condició de víctima de 

violència de gènere, domèstica o 

víctima de terrorisme; treballadors 

majors de cinquanta-dos anys 

beneficiaris de subsidis per 

desocupació; i vinculació formativa 

- Per funció específica com l’impuls de 

l’activitat investigadora o l’incentiu de 

la contractació temporal per 

treballadors subvencionats d’interès 

social o Foment de l’ocupació agrària 

També hi ha situacions de temporalitat amb 

els supòsits de treballadors penats en 

institucions penitenciàries i en el cas de 

menors i joves en centres de menors 

sotmesos a mesures d’internament. 

El contingut del contracte s’ha de comunicar 

al Servicio Público de Empleo Estatal en un 

termini de 10 dies des de la concertació. 

En el cas de formalitzar un contracte amb un 

treballador amb una discapacitat reconeguda, 

el contracte es formalitzarà per escrit, amb 

quatre exemplars i amb el model oficial. Al 

contracte s’haurà d’acompanyar la sol·licitud 

d’alta al règim corresponent de la Seguret 

Social i el certificat de discapacitat. 

En el supòsit de treballadors a distancia, en el 

contracte haurà de constar-hi el lloc on es 

realitzi la feina. 

Si el contracte és a temps parcial, caldrà que 

hi figuri el número d’hores ordinàries de 

treball contractades al dia, al mes o a l’any i la 

distribució d’aquestes. De no figurar-hi 

aquesta informació, es pressuposarà que és 

un contracte a jornada completa. 

 

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

- Artículo 15 del Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el 

texto refundido del Estatuto de los Trabajadores 


