CONTRACTE DE TREBALL DE FORMACIÓ

Segell de registre de l’Oficina de Treball de la Generalitat

Codi del
contracte

4 2 1

DADES DE L’EMPRESA

CIF/NIF/NIE

Nom i cognoms

NIF/NIE

Nom o raó social

Domicili social

País

En concepte1 d

Municipi

C. postal

DADES DEL COMPTE DE COTITZACIÓ
Règim

Cod. prov.

Número

Díg. contr.

Activitat econòmica

DADES DEL CENTRE DE TREBALL
País

Municipi

DADES DEL TREBALLADOR/A
Nom i cognoms

NASS

Municipi del domicili

NIF/NIE

Nivell d’estudis acabat

Data de naixement

Nacionalitat

País del domicili

Amb l’assistència legal, si escau, d…………………………………………………………………………………………………
…………………….., amb el NIF/NIE núm. ………………………………, en qualitat2 d………………………...........................
DECLAREN
a) Que les dades del centre de formació són les següents:
Nom o raó social

G866NCL-005-13

Població

CIF/NIF
Identificador del centre3

Cod. prov.

Número

Modalitat
docent4

P

D

b) Que el treballador/a no té la titulació requerida per formalitzar un contracte en pràctiques en l’ofici o el lloc de treball
objecte d’aquest contracte.
c) Que el treballador/a sí
no
ha finalitzat els cicles educatius compresos en l’escolaritat obligatòria.
d) Que el treballador/a és:
Major de 16 anys i menor de 21
Desocupat/ada major de 21 anys i pertany a algun dels col·lectius següents:
Persones amb disminució5
Treballadors estrangers durant els 2 primers anys de vigència del seu permís de treball, excepte que
acreditin la formació i l’experiència per exercir el lloc de treball
Persones que porten més de 3 anys sense activitat laboral
Persones que es troben en situació d’exclusió social
Persones que s’incorporen com a alumnes treballadors als programes d’escoles taller, cases d’oficis i
tallers d’ocupació
e) Que el treballador/a no ha estat vinculat a aquesta o a una altra empresa amb un altre contracte de formació o
d’aprenentatge que hagi esgotat la durada màxima.
f) Que el nombre de contractes per a la formació en el centre de treball és d……………, incloent-hi la nova contractació,
dels quals …………… contractes corresponen a treballadors amb disminució.
g) Que el contracte se subscriu a jornada completa.
Director/a, gerent, etc.
Pare, mare, tutor/a o persona o institució que el/la tingui al seu càrrec.
Número de cens que té el centre col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya per impartir la formació teòrica en contractes de formació.
4
Marqueu amb una X el que correspongui: P: formació teòrica presencial; D: formació a distància.
5
Cal aportar el certificat que acrediti la condició de persona amb disminució, expedit per l’organisme oficial corresponent.

1

2
3

Que compleixen els requisits exigits per subscriure aquest contracte i, en conseqüència, decideixen formalitzar-lo
d’acord amb les següents
CLÀUSULES
1. El contracte té per objecte la formació6 d..........…...……………………………………………………………………………,
inclòs en el grup professional/nivell professional7 d…………………………………………………… d’acord amb el
sistema de classificació vigent a l’empresa, i que el tutor/a encarregat de la formació és8 …..………………………
…………......………………………......................................................................, la qualificació professional del qual és9
……………………..............................................................................................................................................................
2. La jornada de treball serà d………... hores. El total d’hores de formació teòrica durant el contracte serà d……………,
que representen un10 ………% de la jornada màxima prevista en el Conveni col·lectiu d................……….......…………
………………………………………………........…………………………………………….....................................................
El temps de treball efectiu es prestarà11 d………………………………………………………………………………………
La formació teòrica s’impartirà d’acord amb el calendari següent:12 ………………………………………………………
3. La durada d’aquest contracte serà13 d…………………… i s’estendrà des d………………… fins a ………………………
La suspensió del contracte per les causes previstes als articles 45 i 46 del Text refós de la llei de l’estatut dels
treballadors sí/no14 comportarà l’ampliació de la seva durada. S’estableix un període de prova15 d.......................... Si
el conveni col·lectiu permet una durada més gran a l’establerta per llei, poseu una X:
4. El treballador/a ha de percebre per la prestació dels seus serveis una retribució bruta16 d………………………………
euros17……………………………………
5. La durada de les vacances anuals és18 d.......................................................................................................................
6. L’empresa s’obliga a proporcionar el treball efectiu adequat a la formació i a concedir els permisos per assistir a la
formació teòrica. El treballador/a es compromet a prestar el treball efectiu i a rebre la formació.
7. El contracte s’extingirà per l’expiració del temps convingut, incloent-hi, si escau, el de les pròrrogues que s’acordin.
8. Al moment de la finalització d’aquest contracte, l’empresa s’obliga a expedir un certificat al treballador/a on consti la
durada de la formació teòrica i el nivell de formació pràctica adquirida.
9. Per a tot el que no estigui previst en aquest contracte, cal actuar d’acord amb la legislació vigent corresponent i,
particularment, amb el que disposen l’article 11 del Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març (BOE de 29 de març), la Llei 63/1997, de 26 de desembre (BOE de 30 de
desembre), modificada per l’article primer de la Llei 12/2001, de 9 de juliol (BOE de 10 de juliol), el Reial decret
488/1998, de 27 de març (BOE de 9 d’abril), i l’Ordre de 14 de juliol de 1998 (BOE de 28 de juliol), en el que pugui
ser aplicable. Així mateix, hi és aplicable el que disposa el Conveni col·lectiu d...........................………....................
10. El contingut d’aquest contracte s’ha de comunicar a l’Oficina de Treball de la Generalitat d...…………………
……………………………..................................................... en el termini dels 10 dies següents a la seva concertació19.
11. L’empresari/ària ha de comunicar la fi de la relació laboral a l’Oficina de Treball de la Generalitat
d.......................................................................................... en el termini dels 10 dies següents a la seva finalització.
CLÀUSULES ADDICIONALS
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
I, perquè consti, s’expedeix aquest contracte en 3 exemplars, que signen les parts interessades, en el lloc i la data que
s’indica a continuació.
………………………………………, …… d…………………… de 20..…..
El/la treballador/a,

El/la representant de l’empresa,

El/la representant legal del/de la menor, si escau,

Indiqueu l’ofici o el lloc de treball objecte de la formació.
Assenyaleu el grup professional i la categoria o el nivell professional que correspongui, segons el sistema de classificació professional vigent a les empreses.
8
Nom i cognoms del tutor/a.
9
Assenyaleu el nivell professional del tutor/a, d’acord amb el sistema de classificació professional vigent a l’empresa.
10
Mínim, el 15% de la jornada prevista al conveni o, si no n’hi ha, de la jornada màxima legal. En qualsevol cas, el màxim bonificable per formació teòrica és el 15% d’aquesta
jornada. Quan es tracti de persones amb disminució psíquica, la formació teòrica es pot substituir totalment o parcialment per la realització de procediments de
rehabilitació o d’ajustament personal i social en un centre psicosocial o de rehabilitació sociolaboral, segons el que estableix la disposició addicional desena de la Llei
45/2002, de 12 de desembre (BOE de 13 de desembre).
11
Indiqueu els dies de treball efectiu i l’horari.
12
Indiqueu el temps diari, setmanal o mensual dedicat a la formació i l’horari.
13
Mínim de 6 mesos, màxim de 2 anys, llevat del que preveu el conveni col·lectiu d’àmbit sectorial, amb el límit màxim de 3 anys.
14
Ratlleu el que no escaigui.
15
Si s’estableix període de prova, s’ha d’aplicar el que disposa el conveni col·lectiu; en cap cas aquest període pot ser superior a 2 mesos.
16
La que fixa el conveni col·lectiu; si no n’hi ha, no pot ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció amb el temps de treball efectiu.
17
Setmanals, mensuals o anuals.
18
Mínim: 30 dies naturals.
19
Les dades consignades en aquest contracte tenen la protecció derivada de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
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