
 
 

 

Nota informativa sobre els nous contractes formatius d'acord amb la reforma de la 
contractació laboral del Reial decret llei 32/2021 

El 30 de març de 2022 entra en vigor la modificació del article 11 de l’Estatut dels 
Treballadors en relació amb el contracte formatiu, d’acord amb l’establert a l’apartat 2.a) de 
la disposició final octava del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre. 

Des de el 30 de març de 2022 se suprimeixen els contractes per a la formació i 
l’aprenentatge i els contractes en pràctiques regulats en la redacció anterior del article 11 de 
l’Estatut dels Treballadors. Això suposa que des de aquesta data no es podran formalitzar ni 
iniciar aquests contractes. 

Des de el 30 de març de 2022 es podran formalitzar els nous contractes formatius regulats a 
l’article 11 del l’Estatut dels Treballadors, en les seves modalitats de contracte de formació 
en alternança i contracte per a l’obtenció de pràctica laboral. 

El SEPE ha informat que fins que s'aprovi el desenvolupament reglamentari de l'esmentat 
article 11 de l'Estatut dels Treballadors, la formalització dels contractes de formació en 
alternança i de formació per a l'obtenció de la pràctica professional s'efectuarà en els termes 
següents: 

- En els contractes de formació en alternança no caldrà precisa l'autorització prèvia al seu 
inici de l'activitat formativa del contracte. Per això, des del dia 30 de març deixarà de ser 
operativa l'aplicació del SEPE per gestionar l'autorització prèvia dels contractes per a la 
formació i l'aprenentatge, a efectes de la sol·licitud de noves autoritzacions de l'activitat 
formativa. Sí que es mantindrà operativa l'aplicació a efectes de la gestió dels contractes ja 
autoritzats i iniciats abans del 30 de març de 2022. 

- S'utilitzaran els nous models per a aquestes modalitats, que a partir del 30 de març de 
2022 estaran disponibles en la pàgina web del SEPE. Es mantindran per a aquests 
contractes els mateixos codis assignats per als contractes per a la formació i l'aprenentatge i 
contractes en pràctiques. 

D'altra banda, està sent objecte del corresponent desenvolupament i ajustament tècnic per 
poder comunicar-los en l'aplicació Contrat@. Fins que no finalitzi l’ajustament tècnic de  
Contrat@ a les noves modalitats, la comunicació dels contractes de formació en alternança i 
de formació per a l'obtenció de la pràctica professional es farà amb els mateixos codis i 
formats dels anteriors contractes per a la formació i l'aprenentatge i contractes en 
pràctiques. Quan el desenvolupament en l'aplicació es materialitzi, les empreses podran, en 
els 90 dies següents a la comunicació, accedir a Contrat@ i adequar el contingut de la 
comunicació als requeriments de les noves modalitats 

- Els contractes de formació en alternança hauran d'incorporar com a annexos l'acord o 
conveni de col·laboració subscrit entre el centre o l’entitat formativa en la qual la persona 
contractada desenvolupi la seva formació i l'empresa, i el pla formatiu individual, on 
s'especifiqui el contingut de la formació, el calendari i les activitats i els requisits de tutoria 
per al compliment dels seus objectius, previstos a l'article 11.2, lletres c) i e) de l'Estatut dels 
Treballadors. En defecte del desenvolupament reglamentari i, fins que es produeixi, es podrà 
utilitzar com referencia per al pla formatiu individual el contingut de l'acord per a l'activitat 
formativa establert per al contracte per a la formació i l'aprenentatge, previst a l'article 21 del 
Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre. 

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/
https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/empresas/servicios-para-empresas/comunica-contratacion.html


 
 

 
 

- Els contractes per a l'obtenció de pràctica professional hauran d'incorporar com a annex el 
pla formatiu individual. Fins que s'habiliti un model, s'acompanyarà un document en el qual, 
d'acord amb l'establert a l'article 11.3.f) de l'Estatut dels Treballadors, s'especifiqui el 
contingut de la pràctica professional i les activitats de tutoria a fer. 

Per a  mes informació relativa al contingut d’aquesta informació us podeu adreçar a 
inforcontratosformacion@sepe.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


