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

CONTRACTE TEMPORAL DE RELLEU 

 

REQUISITS DE LES PERSONES TREBALLADORES 

Inscrits com a desocupats en la corresponent Oficina d’Ocupació o que haguessin 

concertat amb l’empresa un contracte de durada determinada. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

La durada del contracte de relleu ha de ser com a mínim igual al temps que li falti al 

treballador substituït per arribar a l’edat ordinària de jubilació. També pot ser 

contracte de durada indefinida. 

Si al complir l’edat ordinària de jubilació, el treballador substituït continués a 

l’empresa, el contracte de relleu que s’hagués celebrat per durada determinada podrà 

prorrogar-se mitjançant acord de les parts, per períodes anuals. 

En el cas que el treballador jubilat parcialment desprès d’haver complert l’edat 

ordinària de jubilació, la durada del contracte de relleu podrà ser indefinida o anual. En 

aquest segon supòsit, el contracte es prorrogarà automàticament per períodes anuals, 

extingint-se al finalitzar el període corresponent a l’any que es produeixi la jubilació 

definitiva. 

El lloc de treball del treballador de relleu podrà ser el mateix del treballador substituït. 

 

INCENTIUS 

Els contractes indefinits inicials a temps complert o parcial, donen dret a bonificacions 

de la quota empresarial a la Seguretat Social previstes a la Llei 43/2006, de 29 de 

desembre (BOE de 30 de desembre), pels col·lectius indicats a la citada norma. També 

podran tenir dret si es compleixen els requisits establerts, als incentius de la Llei 

3/2012 de 6 de juliol (BOE de 7 de juliol 2012), així com als que poguessin 

correspondre de la Llei 11/2013. 

Les transformacions dels contractes temporals de relleu a indefinits, també poden 

donar lloc a bonificacions. 

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

- Artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se 

aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores


