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PÁGINA 1 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

En aquesta ocasió incidirem en el que 
representa estar contractat i en 
especial, aquells joves de 16 i 17 anys. 
Si fem repàs d’alguns conceptes 
entendrem molt millor per què fem 
aquesta esment a aquest tipus de 
contractació en especial: 

En la relació laboral s’entén per 
treballador/a aquella persona física 
que, voluntària i personalment, està 
obligada a realitzar una activitat 
re t r ibuïda per  compte i  so ta 
dependència d’altri. 

El contracte de treball és un acord 
entre un/a treballador/a i   un/a 
empresari/a, a través del qual el primer 
es compromet a prestar determinats 
serveis per compte de l’empresa a 
canvi d’una retribució. 

Tota persona física està capacitada 
legalment per treballar, a excepció de 
persones incapacitades per malaltia o 
deficiència física o psíquica. Però hi ha 
algunes excepcions de contractació: 

- Prohibicions per edat. Es prohibeix 
treballar a menors de 16 anys, tot i que 
excepcionalment poden intervenir en 
espectacles públics, si no suposen perill 
per a la seva salut ni formació humana.  

- Limitació per titulació. L’exigència 
d’una titulació acadèmica o professional 
concreta per exercir una activitat laboral 
determinada també és una limitació. 

Per acordar un contracte de treball 
amb  un empresari els treballadors/
es menors de 18 anys han d’estar 
legalment emancipats i ser majors de 
16 i menors de 18 anys si viuen 
independentment o si tenen autorització 
de pares/tutors/es que se’n facin càrrec. 

L’emancipació de menors de 18 anys 
pot donar-se per matrimoni, concessió 

dels pares o per concessió judicial. El 
benefici de la majoria d’edat, per a 
majors de 16 anys sotmesos a tutela, 
s’obté per concessió judicial. 

 També es poden contractar a menors 
de 18 i majors de 16 anys, que viuen de 
forma independent amb consentiment 
dels pares, tutors o autorització de la 
persona o institució al seu càrrec. 

Amb tot, cal saber que els treballadors/
es menors de 18 anys no poden 
realitzar treballs nocturns (és a dir, no 
poden treballar entre les 22h i les 6h), 
ni dur a terme activitats o llocs de 
trebal l  declarats insalubres, 
penosos, nocius o perillosos, per a la 
salut i per a la formació professional i 
humana. També està prohibit realitzar 
hores extraordinàries i realitzar més 
de 8 hores diàries de treball efectiu. 

El contracte de treball es pot concretar 
per escrit o de paraula. Només es 
poden concertar de paraula els 
indefinits ordinaris i els temporals, 
eventuals per circumstàncies de la 
producció o d’interinitat a jornada 
completa, que tinguin una durada que 
no superi les 4 setmanes. Quan la 
relació laboral sigui de durada superior 
a 4 setmanes, l’empresari ha d’informar 
per escrit dels elements del contracte i 
de les principals condicions de la 
prestació laboral.  

El fet de tenir un contracte laboral amb 
la corresponent cotització per part de 
l’empresa a la Seguretat Social, 
proporciona per una banda una prova 
de la relació laboral (com la nòmina) 
imprescindible per poder reclamar 
indemnitzacions, sol·licitar la prestació 
per desocupació (atur) o altres tipus de 
prestacions.  

Una vegada signat el contracte, tant  si 
és verbal com per escrit  l’empresari té 
l’obligació de registrar-lo a l’oficina del 
SOC durant els 10 dies següents a la 

concertació del contracte. 

La distribució de la jornada laboral és 
com a màxim de 40 hores setmanals,  
els menors de 18 anys no podran 
realitzar més de 8h diàries de treball 
efectiu, inclòs el temps dedicat a la 
formació, i entre el final d’una jornada i 
la següent hi haurà 12 hores de 
descans.  

Sempre que la durada de la jornada 
diària continuada excedeixi de 4,5h, es 
gaudirà d’un descans de 30 minuts. 

El període anual de vacances ha de 
ser d’un mínim de 30 dies naturals per 
any treballat i aquest període no es pot 
substituir per una compensació 
econòmica. La data de vacances 
s’haurà de fixar de comú acord entre el 
treballador i l’empresa. 

El descans setmanal ha de ser com a 
mínim de 2 dies a la setmana 
ininterromputs. 

Les taules de salaris garanteixen al/la 
menor una retribució igual que la 
percebuda per la resta de treballadors 
en idèntiques circumstàncies● 

CONTRACTACIÓ DE MENORS D’EDATCONTRACTACIÓ DE MENORS D’EDAT  

Les normes básiques que regulen les 
relacions laborals són l’Estatut dels 

Traballadors i La Constitució Espanyola  

 
Contractes que es poden fer a joves 
menors d’edat: 
 
∗ Indefinit 
∗ Per al foment de  la contractació 

indefinida 
∗ Fix discontinu 
∗ Per a la formació( de 16 a 21 anys) 
∗ Per obra o Servei determinat 
∗ Eventual per circumstàncies de la 

produció 
∗ De substitució o interinitat 
∗ Temporal de foment del treball 

per a persones amb discapacitat 
∗ A temps parcial 
∗ De relleu 
∗ De posada a disposició 
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Tot i que és poc freqüent trobar jovent al territori que 
es dediqui a la pagesia o la ramaderia, és cert que és 
una professió que requereix de mà d’obra especialitza-
da que faci un relleu a les actuals generacions per tal 
de poder continuar amb l’existència 
d’aquest sector. És per això que a 
Catalunya es va crear l’Escola de Pa-
gesos i Pastors al Pallars Jussà, com 
ja s’havia fet a Astúries i al País Basc. 

L'escola, s’emmarca dins del Projecte 
Grípia de l’associació Rurbans i 
l’empresa Montanyanes del Pallars 
Sobirà, i compta amb el suport del 
Departament de Treball – SOC -, del 
Departament d’Agricultura, Alimenta-
ció i Acció Rural, l’Institut de Desen-
volupament de l’Alt Pirineu i Aran i el 
Parc Natural de l’Alt Pirineu i Aran. 

L’objectiu d’aquest projecte és garantir el relleu gene-
racional de les explotacions agro-ramaderes de munta-
nya mitjançant la incorporació de joves a l’activitat, la 

gestió sostenible de les explotacions i la dinamització 
del sector fent-lo viable econòmicament. Alhora el pro-
jecte té com a objectiu dignificar aquesta professió i 
facilitar eines per a la seva organització i cooperació. 

 Actualment la mitjana d'edat dels 
alumnes és de 31 anys i el 40% prove-
nen de l'àrea metropolitana de Barcelo-
na.  

Les explotacions on es fa la formació 
s’ubiquen en diferents explotacions del 
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la  
Garrotxa, El Ripollès i el Parc Natural 
del Montseny. Els alumnes faran pràcti-
ques al territori per aprendre l'ofici junt 
amb professionals en una part teòrica i 
una pràctica● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  PAGÈS I RAMADER 
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Per a més informació: 
Associació rurbans 

Crta. C13 km 131 25594 . Rialp 
Tel. 973 620 977 . 671 649 362 

a/e: info@rurbans.org 

 

 
NOVA OFICINA DE TREBALL A  

TARRAGONA 
El Servei d’Ocupació de Catalunya, 
(el SOC) disposa de dues oficines 
de treball a la comarca del Tarrago-
nès: 

SOC TARRAGONA 
C/. Sant Antoni Mª Claret 19, Tarra-
gona  

Tel. 977244775  Fax. 977245180  
otg_tarragonaclaret.soc@gencat.cat 

SOC TARRAGONA-CAMPCLAR 

C/ Riu Siurana, 29 B. Campclar  Tel. 
centraleta 977551018, Ofertes de 

treball 977553849, Demandes de 
treball 977553240 Fax. 977550633 
otg_tarragonagranja.soc@gencat.cat 

L’oficina situada al C/ St. Antoni Mª 

Claret dóna servei  a les persones 
residents a Tarragona ciutat i els 
municipis de la zona est de la co-
marca, com per exemple Torredem-

barra, Altafulla, Creixell... 

La fins ara oficina de la Granja s’ha 
traslladat a la nova ubicació indica-
da i dóna  servei als barris, i als mu-
nicipis de la comarca com Salou, 
Vila-Seca, La Canonja... La nova 
oficina també disposarà d’una Aula 
de Recerca Intensiva de Feina. 

Els tràmits que es poden realitzar a 
qualsevol d’aquestes oficines són: 
inscripció com a “demandant 
d’ocupació” o “millora de feina”, in-
formació i sol·licitud de prestacions i 
ajudes, renovació de la targeta 
d’atur, recerca d’ofertes de treball, 
inscripció a cursos, etc.● 
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El passat 23 de juliol es va inaugurar 
l’Oficina Jove Tarragonès (d’àmbit 
comarcal) ubicada a la Pl. Imperial 
Tarraco nº1 de Tarragona. Aquesta 
oficina la impulsen de manera 
interinstitucional la Secretaria de 
Joventut, l’Ajuntament de Tarragona i 
el Consell Comarcal del Tarragonès 
L’Oficina Jove Tarragonès ofereix 
un seguit de  serveis per tal de 
donar resposta a la joventut de la 
comarca de forma integral i 
personalitzada en un únic espai en 
tots aquells àmbits que un jove 
pugui precisar per a la seva 
emancipació: 
Servei d’Habitatge: Aquest se 
centrarà en l’orientació en la recerca 
de pisos, la mediació de la Borsa 
Jove d’Habitatge, el registre de 
sol·licituds d’ajudes per a l’habitatge, 
la difusió d’ofertes complementàries 
de l loguer  i  a lguns temes 
d’assessorament legal en temes 
relacionats amb aquest àmbit.  

Servei de Treball i Emprenedoria:  
- Orientació sociolaboral amb 
l’objectiu d’Assessorar el jove en 
l’elaboració del seu itinerari formatiu-
professional, com a punt de partida 
per tal de definir un pla de recerca de 
feina individualitzada per a cada jove. 
Motivar i fer un seguiment de la 
trajectòria individual durant el procés 
de recerca act iva de feina. 
Complementar amb informació 

relacionada amb la formació 
ocupacional i el reciclatge de 
coneixements. 
- Intermediació en el mercat de 
treball. Orientació i acompanyament 
del jove en el procés de recerca de 
feina. Gestió d’una borsa de treball, 
mitjançant el desenvolupament 
d’accions quant a l’atenció dels joves 
demandants d’ocupació de la captació 
de l locs de t rebal l  vacants 
susceptibles de ser coberts per 
aquests joves. Redacció del 
currículum, seguiment d’ocupació, 
etc., i la selecció i posada a disposició 

dels usuaris d’ofertes de feina 
actualitzades. 
- Assessorament jurídicolaboral. 
Resolució de consultes sobre 
qüestions legals com: drets i deures, 
nòmina, acomiadaments, treball i 
emprenedor ia  labora l ,  j oves 
estrangers, etc. 
- Foment de l’autoocupació i 
l’emprenedoria. Assessorament a 
joves que volen muntar una empresa i 

ajudar en els tràmits de constitució i 
en la recerca de recursos econòmics. 
Àrea d’atenció per assessorament en 
matèria de creació  d’empreses (plans 
d’empresa, legalització, ajuts, etc. 

Servei de Salut: ofereix atenció 
integral personalitzada a usuaris per 
tal de prevenir conductes de risc, 
fomentar la capacitat crítica davant 
les conductes i consum de certes 
substàncies,  potenciar  hàbi ts 
saludables, donar  informació i 
formació en salut als joves i als 
professionals, acostar el jovent a la 
xarxa normalitzada de salud...  

Servei d’Informació, Orientació i 
Gestió General, en matèria de: 
-Educació , lleure i cultura. 
- Mobilitat nacional, estatal i 
internacional i camps de treball. 

-Participació. 
A més a més compta amb un recull 
de guies de viatge i ordinadors per 
fer autoconsulta a internet. 

En un futur a curt termini es preveu 
que s’hi puguin realitzar la tramitació 
dels productes com el Carnet Jove 
Internacional, Carnet internacional 
d’estudiant ISIC, Carnet d’alberguista, 
Carnet internacional de professor 
ITIC, i el Carnet GO25. 
A mig termini l’espai s’ampliarà amb 
aules de formació i altres espais 
d’interès per al jovent de la comarca 
sobre els que us anirem informant● 

  HORARI D’ATENCIÓ A L’ESTIU!!! 

TELECENTRE I PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 

 DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10 A 14H 

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL: 

DEMANAR HORA PER MAIL  

AMB EL MOTIU DE LA CONSULTA A sal@tarragones.org 

Si teniu algun dubte o suggeriment contacteu amb nosaltres al tel. 977244500 o bé 
a joventut@tarragones.org o sal@tarragones.org 

RECURSOS LABORALS: OFICINA JOVE TARRAGONÈS  
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SERVEI COMARCAL DE  

JOVENTUT  


