
II.A. CONTRACTE EN PRÀCTIQUES

Bonificacions

Reducció en les quotes empresarials a 
la Seguretat Social per contingències 
comunes per tal d’incentivar la 
contractació de joves menors de 30 
anys, o de 35 discapacitats, segons el 
següent quadre:

Situació del 
treballador en 

el moment de la 
contractació

Bonificació quota empresarial 
SS

DuradaJoves no 
inscrits al 

SNGJ

Joves inscrits 
al SNGJ

En pràctiques 
no laborals

75%

100%

Tota la 
vigència 

del 
contracteEn la resta de 

casos
50%

• Les bonificacions referents a joves 
inscrits al Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil només seran d’aplicació per a 
les contractacions concertades entre 
el 5 de juliol de 2014 i el 30 de juny de 
2016.

 

Regulació

• Estatut dels Treballadors.
• Reial Decret 488/1998, de 27 de març.
• Llei 43/2006, de 29 de desembre.
• Reial Decret 1543/2011, de 31 

d’octubre.
• Llei 3/2012, de 6 de juliol de 2012.
• Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de 

juliol.
• Llei 11/2013, de 26 de juliol
• Reial Decret Llei 16/2013, de 20 de 

desembre
• Llei 18/2014, de 15 d’octubre. 

 

Exemple

Petita empresa dedicada a la consultoria 
informàtica necessita cobrir durant un 
any un lloc de consultor informàtic junior 
a jornada parcial del 75%. Amb l’objectiu 
d’acollir-se a les bonificacions busca un 
candidat que compleixi amb els següents 
requisits: 
• Menor de 30 anys.                               
• Tenir la titulació oficial d’Enginyeria 
informàtica. 

Concepte

Contracte realitzat,

• amb treballadors titulats.   
• amb l’objectiu de proporcionar-los la 

pràctica professional adequada als 
estudis cursats.

 

Durada

• Mínima 6 mesos.
• Màxima 2 anys.
• Es podran fer un màxim de 2 

pròrrogues fins arribar als 2 anys.
• Si la durada del contracte és inferior 

a 2 anys i no hi ha denúncia per 
alguna de les parts, es prorrogarà 
automàticament fins als 2 anys.

• Període de prova:
 - Màxim 1 mes per a treballadors  
amb títol de grau mitjà o certificat de 
professionalitat nivell 1 o 2.

 - Màxim 2 mesos per a treballadors 
amb títol de grau superior o certificat 
de professionalitat nivell 3.

• Si en finalitzar el contracte el treballador  
continua a l’empresa:

 - No es podrà dur a terme un altre 
període de prova.

 - La durada de les pràctiques es 
computaran a efectes d’antiguitat. 

Jornada

• Temps complet o parcial. 

Formalització

• Per escrit.
 - Els contractes a temps parcial que 
no s’hagin formalitzat per escrit 
es transformaran en contractes a 
jornada completa, excepte prova 
que acrediti el caràcter a temps 
parcial dels serveis.

• Especificar amb claredat i precisió la 
titulació del treballador, la durada i el 
lloc de treball a desenvolupar.

• Comunicar al Servei Públic d’Ocupació 
el contracte i, en el seu cas, les 
pròrrogues en els 10 dies següents  
a la concertació.

• Remetre còpia bàsica del contracte als 
representants dels treballadors.

• Model oficial de formulari 
(pràctiques)

 

Requisits de l’empresa

En el cas de contractes bonificats 
l’empresa ha de complir els requisits 
següents:
• Estar al corrent de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social. 
• No haver perdut els beneficis del 
contracte per una sanció en l’ordre 
social. 
• Les Empreses que extingeixin 
contractes bonificats, mitjançant 
acomiadament reconegut, improcedent 
o col·lectiu, quedaran excloses durant 
12 mesos dels ajuts previstos.

Preavís de finalització

• 15 dies per als contractes de més  
d’1 any.

• En cas d’incompliment, s’ha 
d’indemnitzar el treballador amb 15 
dies de salari o la part proporcional 
segons els dies d’incompliment.

Indemnització per extinció

• No s’aplica la indemnització d’11 dies 
per any de servei, prevista per a altres 
contractes temporals. 

Altres característiques

• Es transformaran en indefinit, excepte 
prova que acrediti la temporalitat:

 - Per manca de forma escrita.
 - Els celebrats en frau de llei.
 - Si arribat el termini màxim de 
finalització no hi ha denúncia per 
alguna de les parts i es continués 
realitzant la prestació laboral.

• El lloc de feina s’ha d’ajustar a la 
titulació del treballador, en cas contrari 
el contracte serà nul.

• En finalitzar el contracte l’empresari 
haurà de lliurar un certificat on consti la 
durada de les pràctiques, el/s lloc/s de 
feina ocupat/s i les principals tasques 
que s’han dut a terme.

Remuneració
• La fixada per conveni col·lectiu o en tot 

cas, no pot ser inferior al:
 - 60% durant el primer any, de la 
fixada per als treballadors de plantilla 
del mateix lloc de feina.

 - 75% durant el segon any.
• En cap cas el salari serà inferior al 

mínim interprofessional.
• En els contractes a temps parcial el 

salari es reduirà en proporció al temps 
treballat.

Requisits dels treballadors

• Tenir alguna de les titulacions següents:
 - Títol universitari o de formació 
professional de grau mitjà o superior.

 - Altres titulacions oficialment 
reconegudes com equivalents.

 - Certificat de professionalitat, que es 
podrà obtenir per convalidació de 
l’experiència professional.

• No haver transcorregut més de 5 anys 
des de la finalització dels estudis,  
o convalidació dels estudis, o certificat 
de professionalitat, aquest requisit 
no serà d’aplicació pels contractes 
celebrats amb joves menors de 30 
anys, o de 35 en cas de discapacitat 
reconeguda igual o superior al 33%.

• No haver estat contractat en pràctiques 
un temps superior a 2 anys. 

En el cas de contractes bonificats el 
treballador ha de complir també els 
requisits següents:
• Ser menor de 30 anys, o de 35 en cas 

de discapacitat reconeguda igual o 
superior al 33%, inscrit o no al Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ).

 - Si el jove es troba inscrit en el 
SNGJ, no podrà haver treballat en 
els 30 dies naturals anteriors a la 
concertació del contracte.

• No tenir relació de parentiu per 
consanguinitat o afinitat fins al segon 
grau inclusiu amb l’empresari, càrrecs 
de direcció o membres d’òrgans 
d’administració. Excepte que 
l’empresari sigui treballador autònom:
 - Que contracti per compte aliena als 
fills menors de 30 anys, convisquin o 
no amb ell o,
 - Sense assalariats que contracti a 
un sol familiar menor de 45 anys i que 
no convisqui amb ell ni estigui al seu 
càrrec.

• No haver estat vinculat a la mateixa 
empresa, grup d’empreses o entitat en 
els 24 mesos anteriors a la contractació 
mitjançant contracte indefinit o en els 
últims 6 mesos mitjançant un contracte 
de durada determinada, temporal, 
formatiu, de relleu o de substitució per 
jubilació.

• No haver finalitzat una relació laboral 
indefinida en una altra empresa, en 
els 3 mesos previs a formalitzar el 
contracte.  Excepte que el contracte 
hagi finalitzat per acomiadament 
improcedent, o col·lectiu.
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-8425
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22949
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18062
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18062
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9110&p=20170628&tn=3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9364
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9364
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-8187
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13426
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13426
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10517
https://sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/asistente/pdf/practicas/Practicas.pdf
https://sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/asistente/pdf/practicas/Practicas.pdf


Principals novetats 2012

INCENTIUS A LA TRANSFORMACIÓ 
EN INDEFINIT

• En cas de transformació d’aquest 
contracte en indefinit, s’apliquen 
les bonificacions previstes en la Llei 
3/2012, de 6 de juliol descrites en la 
fitxa corresponent.

BONIFICACIONS

• Es suprimeixen les bonificacions 
a la contractació de personal 
investigador en formació.

Principals novetats 2013

BONIFICACIONS

• A partir de l’entrada en vigor del 
RD-Llei 4/2013 (24 de febrer de 
2013), s’estableixen bonificacions 
adreçades a la contractació de 
menors de 30 anys, o de 35 en cas 
de discapacitat reconeguda igual o 
superior al 33%.

•  Aquesta mesura incentivadora 
tindrà una vigència temporal 
limitada, fins que la taxa d’atur es 
situï per sota del 15%. 

BONIFICACIONS

• Amb la entrada en vigor del RD-
Llei 8/2014 (5 de juliol de 2014) 
s’augmenten les bonificacions 
establertes, fins al 100% de la 
quota empresarial, quan els joves 
estiguin inscrits al Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil.

• Aquesta mesura incentivadora 
s’aplicarà per a totes les 
contractacions concertades entre 
el 5 de juliol de 2014 i fins al 30 de 
juny de 2016. 
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Principals novetats 2014


