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Reforma Laboral i Ocupació Local
La novetat legislativa

Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents 
per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i 

la transformació del mercat de treball.



Aconseguir un model de relacions laborals més just i eficaç

- Corregint la temporalitat excessiva. (simplificació de contractes)

- Facilitant la negociació col·lectiva per a la millora de les condicions de treball.
(modernització de la negociació col·lectiva)

- Cercant alternatives a les extincions, per assegurar la qualitat de l'ocupació i el dinamisme
del teixit productiu. (mecanisme permanent de flexibilitat i estabilització de l’ocupació)

Reforma Laboral i Ocupació Local
Principals objectius de la reforma laboral



Art. 1. Modificació del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

1. Es modifica l'article 11: Contracte formatiu
2. Es modifica l'apartat 2 de l'article 12: Contracte a temps parcial
3. Es modifica l'article 15: Durada del contracte de treball
4. Es modifica l'article 16: Contracte fix-discontinu
5. Es modifica l'article 42: Subcontractació d'obres i serveis
6. Es modifica l'article 47: Reducció de jornada o suspensió del contracte per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o 

de producció o derivades de força major
7. S'introdueix un nou article 47 bis: Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació
8. Es modifica la lletra c) de l’article 49.1: Extinció del contracte
9. i 10. Es modifiquen l’apartat 2 de l’article 84 i l’article 86 del Títol III De la negociació col·lectiva i dels convenis col·lectius
11. a 15. Es modifiquen i/o introdueixen diverses disposicions addicionals

Reforma Laboral i Ocupació Local
Estructura i contingut de la norma



Art. 2. Modificació de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.

Art. 3. Modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel RDL8/2015, de 30 d'octubre.

Art. 4. Modificació de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a
l'ocupació en l'àmbit laboral.

Art. 5. Modificació del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat pel RDL5/2000, de 4 d'agost.

7 Disposicions addicionals.

9 Disposicions transitòries.

1 Disposició derogatòria.

8 Disposicions finals.

Reforma Laboral i Ocupació Local
Estructura i contingut de la norma



Reforma Laboral i Ocupació Local
Modalitats de contracte
Article 1. 1  El contracte formatiu

• Persones amb títol universitari, FP i altres

• Els 3 anys següents a l’obtenció (5 anys si
discapacitat)

• Mínim 6 mesos i màxim 1 any (1 mes període
de prova)

• Retribució s/conveni i temps de treball efectiu.
Mai < a l’SMI en proporció al temps de treball
efectiu

• Persones sense qualificació (o diferent i que no
hagin tingut altre contracte formatiu)

• <30 anys si està vinculat a CP nivell 1 i 2 o catàleg

• Mínim 3 mesos i màxim 2 anys (amb o sense
continuïtat)

• Treball efectiu =<65% primer any, i =<85 el segon
any

• Retribució s/conveni =>60% primer any, i =>75%
el segon any. Mai < a l’SMI en proporció al temps
de treball efectiu

C o n t r a c t e  d e  f o r m a c i ó  e n  
a l t e r n a n ç a  

C o n t r a c t e  f o r m a t i u  p e r  a  
l ’ o b t e n c i ó  d e  l a  p r à c t i c a  

p r o f e s s i o n a l  
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• Substitució de persones amb dret a reserva, amb
coincidència pel temps imprescindible (màxim 15
dies).

• Complement de jornades reduïdes

• Cobertura temporal durant un procés de selecció
o promoció cobertura definitiva (màxim 3
mesos).

• Incompliment de condicions = fixesa.

• Increment ocasional i imprevisible de l’activitat i
les oscil·lacions que generen un desajust
temporal entre l’ocupació estable disponible i la
que es requereix.

• Durada =<6 mesos (per conveni sectorial fins a 1
any).

• màxim 90 dies/any de manera discontinua
independentment nombre de persones (si és
ocasional però previsible)

P e r  c i r c u m s t à n c i e s  d e  l a  
p r o d u c c i ó

P e r  s u b s t i t u c i ó d e  
p e r s o n a  t r e b a l l a d o r a  

Modalitats de contracte
Article 1.3  Durada del contracte de treball
El contracte de treball es presumeix concertat per temps indefinit (inclou fix-discontinu) 
Contractes de duració determinada amb causa justificada de temporalitat. 



Contractació en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i Fons de la Unió Europea.

Es podran subscriure contractes de durada determinada per part de les entitats que integren el sector públic, regulades a l'article 2 del Reial
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de la Administració Pública i per a
l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, sempre que aquests contractes estiguin associats a l'estricta execució de Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència i només pel temps necessari per a la execució dels esmentats projectes.

El que disposa el paràgraf anterior també és aplicable per a la subscripció de contractes de durada determinada que siguin necessaris per a
l'execució de programes de caràcter temporal el finançament dels quals provingui de fons de la Unió Europea.

Els contractes esmentats es realitzaran d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat i en els termes establerts a la Llei
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.

Reforma Laboral i Ocupació Local
Disposicions addicionals, transitòries i finals

Disposició addicional cinquena



Reforma Laboral i Ocupació Local
Disposicions addicionals, transitòries i finals

Disposició transitòria tercera. Règim transitori aplicable als contractes de durada determinada subscrits abans del 31 de desembre de 2021.

Disposició transitòria quarta. Règim transitori aplicable als contractes de durada determinada subscrits des del 31 de desembre de 2021 fins
al 30 de març de 2022.

Disposició transitòria cinquena. Règim transitori sobre límits a l'encadenament de contractes.

El que preveu la redacció donada per aquest Reial decret llei a l'article 15.5 de l'Estatut dels treballadors és aplicable als contractes de treball
subscrits a partir de l'entrada en vigor d'aquest.

Pel que fa als contractes subscrits amb anterioritat, als efectes del còmput del nombre de contractes, del període i del termini previst a
l'article 15.5 esmentat, es prendrà en consideració només el contracte vigent a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei.

Disposicions transitòries
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Disposicions addicionals, transitòries i finals

Modificació del text refós de la Llei d'ocupació, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre.

S'introdueix una nova disposició addicional novena al text refós de la Llei d'Ocupació, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23
d'octubre, amb la redacció següent:

«Disposició addicional novena. Contractes vinculats a programes d’activació per a l’ocupació.

1. Les administracions públiques i, si escau, les entitats sense ànim de lucre poden fer contractes per a la millora de l'ocupabilitat i la
inserció laboral en el marc dels programes d'activació per a l'ocupació previstos en aquest text refós de la Llei de Ocupació, la durada de
la qual no pot excedir els dotze mesos.

2. Les persones treballadores més grans de 30 anys que participin en programes públics d'ocupació i formació previstos en aquest text refós
de la Llei d'ocupació, poden ser contractades mitjançant el contracte formatiu previst a l'article 11.2 de l'Estatut dels treballadors.»

Disposició final segona



Reforma Laboral i Ocupació Local
Impacte en els programes del SOC

Programes que impliquen la contractació de persones beneficiaries        Directes

Contracte per a la millora de l'ocupabilitat i la inserció laboral 

• Destinataris finals de programes d’activació per a l’ocupació (treball i formació, experienciació laboral, plans 
d’ocupació,...)

Limitat pel tipus d’entitat contractant (Administració pública i ESAL)

D i s p o s i c i ó  f i n a l  s e g o n a

Contracte formatiu en alternança

• Participants en Cases d’oficis o altres programes de formació i treball (sense límit d’edat en virtut de la DF2ª)

Contracte formatiu per a la pràctica professional

• Altres programes de formació i treball adreçats a persones amb titulació universitària i altres

A r t i c l e  1 ,  a p a r t a t  1
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Impacte en els programes del SOC

Programes que impliquen la contractació de persones beneficiaries     Indirectes

Contractes de durada determinada en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i Fons de la Unió 
Europea (associats a l’estricta execució i només pel temps necessari)

• Personal vinculat a l’execució de programes (personal tècnic d’orientació, inserció, prospecció, docents, tutors i 
altres similars, així com personal de suport)

Limitat per l’origen de fons de finançament (Europeu) i pel tipus d’entitat contractant (sector públic)

D i s p o s i c i ó  a d d i c i o n a l  c i n q u e n a



…
En primer lloc, s'introdueixen dues disposicions transitòries l'objectiu de les quals no és altre que establir un règim transitori que permeti 
garantir la continuïtat, el compliment i la integració dels programes d'activació per a l'ocupació, ja aprovats o en fase d'execució, adreçats 
a la millora de l'ocupabilitat, especialment de col·lectius vulnerables, que altrament es veurien compromesos.
...

Reforma Laboral i Ocupació Local
Disposició transitòria segona Reial Decret-llei 3/2022, d’1 de març

Prèambul

Disposició transitòria segona

Règim d’execució dels programes de polítiques actives d’ocupació regulats per bases reguladores, convocatòries i instruments jurídics 
aprovats abans de 31 de desembre de 2021.

Durant l'any 2022, els contractes temporals vinculats a programes de polítiques actives d'ocupació que responguin a bases reguladores, 
convocatòries o instruments jurídics del corresponent programa, aprovats abans de 31 de desembre de 2021, podran concertar-se amb el 
termini previst a les bases reguladores, convocatòries o instruments jurídics corresponents. 



Reforma Laboral i Ocupació Local
Notes informatives

• Disposició addicional cinquena. Contractació en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i Fons de la Unió Europea.
Contracte de causa específica, diferent a les regulades en l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors: contracte de duració determinada 
vinculat a programes finançats amb fons europeus (model 406/506)

• Disposició final segona. Contractes vinculats a programes d’activació per a l’ocupació.
Contracte de causa específica, diferent a las regulades en l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors: contracte per a la millora de 
l'ocupabilitat i la inserció laboral (405/505)

• Contractes de formació: no serà precisa l’autorització prèvia a l’inici de la activitat formativa del contracte (pendent de 
desenvolupament reglamentari) 

• Disposició transitòria segona (RDL 3/2022, d’1 de març): (durant 2022 es podran celebrar els contractes de millora de l'ocupabilitat i la 
inserció laboral (405/505) en tots els programes de polítiques actives d’ocupació, amb la duració que tinguessin prevista). És aplicable 
als contractes que se subscriguin en el marc de qualsevol programa de foment d'ocupació subsumible a les polítiques actives d'ocupació 
(art. 36 de la Llei d'ocupació), independentment de l’origen dels fons de finançament i del tipus d’entitat beneficiària o col·laboradora, i 
també per a la contractació del personal necessari per a l’execució dels programes de polítiques actives d’ocupació (AODL, directors i 
formadors de escoles taller, cases d’oficis o altres programes públics de ocupació-formació, orientadors, coordinadors de projectes, 
personal tècnic i de suport en dispositius d'inserció, personal d'acompanyament i tutors en programes de treball i formació, i altres 
figures assimilables (sempre que ho recollissin les bases reguladores anteriors a 31/12/2021). 

SEPE



Reforma Laboral i Ocupació Local
Notes informatives

SOC

L’aplicació de la disposició transitòria segona del Reial Decret-llei 3/2022, d’1 de març, finalitza el 31 de desembre de 2022, en conseqüència és 
d’aplicació a tots els contractes en el marc dels programes de PAO de totes les convocatòries de 2021 del SOC, així com de les convocatòries de 
2022 del SOC, quan responguin a bases aprovades amb data anterior al 31 de desembre de 2021, amb les següents particularitats:

• No es podrà aplicar als contractes que es formalitzin a partir de l’1 de gener 2023.
• Els contractes de millora de l'ocupabilitat (405/505) poden tenir la durada prevista a les bases reguladores.
• El contracte de millora de l'ocupabilitat (405/505) es pot subscriure en tots els programes de PAO, independentment de l’origen dels fons 

de finançament i per part de qualsevol tipus d'entitat beneficiària o col·laboradora.
• El contracte de millora de l'ocupabilitat (405/505) es pot subscriure per a la contractació del personal necessari per a l’execució dels 

programes de PAO (AODL, personal directiu i docents de les cases d'oficis o altres programes públics d'ocupació-formació, orientadors, 
coordinadors de projectes, personal tècnic i de suport en dispositius d'inserció, personal d'acompanyament i tutors en programes de treball 
i formació, i altres figures assimilables).

Altra informació:

• En les cases d’oficis s’utilitzarà el model de contracte de Formació en alternança, amb les clàusules de programes d'ocupació-formació.
• La contractació de persones beneficiàries directes dels programes de PAO per part d’EELL (experienciació laboral, treball i formació,...), 

s’empara en la disposició final segona del RDL 32/2021, de 28 de desembre, de manera ordinària (no transitòria), i els seus contractes es 
formalitzaran amb els models amb codi 405 i 505.

• El personal necessari per a l’execució dels programes de PAO, finançats amb fons de la Unió Europea, que hagi de ser contractat per 
entitats del sector públic, es troba emparat per la disposició addicional cinquena del RDL 32/2021, de 28 de desembre, i els seus contractes 
es formalitzaran amb els models amb codi 406 i 506.
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Preguntes i respostes
• Com podrem donar continuïtat a les persones tècniques, per exemple de Treball als Barris, doncs no és viable canviar tot l’equip

tècnic cada any?

Enguany la disposició transitòria segona del RDL 3/2022, d’1 de març, permet utilitzar el contracte de millora de l’ocupabilitat 
(405/505) per a tot el personal tècnic i de suport que executa programes. 

Si es tracta de personal dels programes A i B, aquests poden tenir la condició de funcionaris interins de programes. Aquestes línies 
contemplen també la possibilitat d’imputar personal propi o personal contractat per a l’acció.  

En el cas del programa E, enguany només tenim l’opció del contracte 405, no obstant es modificarà l’ordre per tal que puguin ser 
funcionaris interins de programes de cara a la convocatòria 2023.

• Si l’opció és fer un contracte indefinit a aquestes persones tècniques, com es gestiona si en un moment determinat no hi ha
subvenció i l’Ajuntament no se’n pot fer càrrec?

Si una EELL pot fer contractes indefinits i desprès no hi ha continuïtat d’aquella acció, haurà d’estar al que s’estableix a l’estatut 
dels Treballadors en relació a l’extinció dels contractes indefinits, a les causes legals i als seus efectes, si s’escau.

• Què podem fer en el cas dels professionals de Cases d’Oficis, que no poden ser d’estructura i que només es pot fer contracte, és
inviable canviar-los cada any, i més tenint en compte la dificultat que tenim de trobar monitors-professionals de diferents sectors?

La normativa de Treball als barris diu que les persones de l'estructura de la casa d'oficis han de ser contractades per a exercir les 
funcions corresponents (directives, docents o de suport) a la casa d'oficis. Amb això el que es vol dir és que no es permet la 
imputació de personal propi de l'entitat, sinó que han de ser persones contractades expressament per aquesta finalitat.

Els funcionaris interins de programes tenen un nomenament (no contracte), però en aquest cas, si el nomenament es fa 
expressament per exercir aquestes funcions ho considerem correcte.



Reforma Laboral i Ocupació Local
Preguntes i respostes

• Quan intentem registrar el contracte de millora de l’ocupabilitat (405/505), ens demana un “Número expedient PFEA”. Què és
aquest número PFEA?

PFEA: Programa de fomento del Empleo Agrario. Això es deu a que el mateix tipus de contracte de millora de l’ocupabilitat també
contempla, a més de l’interès social, els contractes d’aquest programa. Simplement es deixa en blanc aquest camp.

• El Consell Comarcal impulsa un petit programa propi de foment de l'ocupació per a perfils de serveis socials de municipis.
Entenem que quedaria afectada d'una banda per la Disposició Final 2a del RD 32/2021 de 28 de desembre, i per la Disposició
Addicional dotzena del RD 818/2021, de 28 de setembre, que en el seu punt 2 estableix que els programes propis de polítiques
actives d'ocupació dels ens locals, caldrà que tinguin informe previ i favorable del servei públic d'ocupació.

(La DA dotzena està repetida; hauria de ser la DA onzena). Això és correcte. Aquesta disposició ens remet al que disposa l’article
7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL)

• Per tal de poder donar cobertura jurídica als contractes en el marc d’aquestes convocatòries d'ajuts, caldria necessàriament
emmarcar la nova convocatòria en aquestes resolucions? Hi ha alguna alternativa?

Efectivament s’ha d’emmarcar en aquestes resolucions que s’esmenten en l’anterior pregunta.

Darrera NOTA SEPE: En aquesta nota el que diu és que aquestes accions que puguin fer les EELL amb fons propis, previ l’informe
preceptiu, es poden entendre com a “programa de foment d’ocupació subsumible en les PAO”, i per tant poden utilitzar el tipus de
contracte de millora de la ocupabilitat i la inserció laboral, codi 405 (505 si és a temps parcial).

• Quin tipus de contracte podran tenir els AODL?

Enguany només tenim l’opció del contracte 405, no obstant es modificarà l’ordre per tal que puguin ser funcionaris interins de
programes de cara a la convocatòria 2023.
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Preguntes i respostes
• Té establert el SOC algun tipus de procediment per a la validació de programes propis, requisits, condicions... més enllà dels que

estableix el propi RD 818/2021?

Si una entitat local vol posar en marxa algun programa de PAO amb fons propis, és a dir, que no responguin a programes
promoguts des del SOC, atès que es tracta d’una competència de la comunitat autònoma, ha de sol·licitar l’informe previ a que es
refereix l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.

Aquesta sol·licitud es fa davant la Direcció General d’Administració Local, la qual te habilitat un tràmit i són ells qui demanen al
SOC que els fem l’informe de no duplicitat.

• Hi ha algun cas similar de programa propi d'algun ens local de la Catalunya Central o del conjunt de Catalunya, en el que s'hagi
dut a terme ja aquesta adaptació i que puguem analitzar i estudiar?

No ens consta cap cas en el darrer any a la Catalunya Central.

• Error que sorgeix en la tramitació en contrat@ d’un contracte 405 sense oferta del SOC, i que no està finançat per l’UE ni pel SOC,
però és un programa d’inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat finançat per altres organismes, podent ser DIBA, MINISTERI
VARIS ...?

A part de remetre’ns al que hem explicat en relació a l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, s’ha habilitat una opció a contrat@ que permet registrar els models 405 sense codi, oferta, DONO. (més endavant es veu)

• Si el contracte es va realitzar el dia 29/03/2022 llavors no està subjecte a la durada màxima de 12 mesos si les bases estan
aprovades abans del 31 de desembre de 2021?

No. Pot tenir la durada que estigués establerta en aquelles bases.



Reforma Laboral i Ocupació Local
Preguntes i respostes
• La RESOLUCIÓ EMT/3879/2021, de 22 de desembre, (Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP) estableix que

l'actuació de contractació laboral és elegible per FSE, i l'actuació d'acompanyament anirà a càrrec de la Conferència Sectorial. Quina és la
modalitat contractual adequada per contractar les persones beneficiàries? Per a l’actuació d’acompanyament, que no està finançada
amb fons del FSE, només podem formalitzar contracte amb el número 405?

Contracte de millora de l’ocupabilitat (405) per als participants beneficiaris directes de la política d’ocupació, independentment de l’origen
dels fons.

Enguany per a l’actuació d’acompanyament també el 405 en virtut de la transitòria de març 2022.

• CONTRAT@: veure pantalla registre contractes 405 de personal que executa programes (beneficiaris indirectes). També veure tràmit de
correcció de comunicació de contractes:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Contrata-comunicacio-contractes-laborals?category=&temesNom=Treball



MOLTES GRÀCIES !


	Reforma Laboral i Ocupació Local
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20

