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El contracte en pràctiques és un 

tipus de contracte molt habitual 

actualment. Es tracta d’un contracte 

regu la t  per  l ’Es ta tu t  de ls 

Treballadors, amb alta a la 

Segure ta t  Soc ia l ,  però  la 

remunerac ió és només un 

percentatge del total del sou. 

Aquest fet fa que moltes empreses 

busquin cobrir les seves vacants 

amb aquest perfil de titulats 

universitaris, és a dir persones amb 

una formació superior recent, amb 

iniciativa i ganes de tenir 

experiència, en contracte de 

pràctiques. 

El motiu del contracte és la 

realització d’un treball retribuït que 

faciliti l’obtenció de la pràctica 

professional adequada al nivell 

d’estudis cursats. 

El contracte sempre s’ha de 

formalitzar per escrit i s’ha de 

comunicar al SOC. 

Requisits dels treballadors/es: 

Tenir una diplomatura universitària, 

llicenciatura, graus universitaris... 

Aquest contracte només es pot 

concertar dins dels 4 anys següents 

a la fi dels corresponents estudis o 

convalidació dels mateixos. Amb 

excepció dels contractes en 

pràct iques concer ta ts  amb 

treballadors/es amb discapacitat, en 

què el termini és de 6 anys.  

La durada és de mínim 6 mesos i 

màxim de 2 anys. No obstant, els 

convenis col· lect ius d’àmbit 

sectorial podran determinar la 

durada i les pràctiques a realitzar. 

Si el contracte és d’una durada 

inferior a la màxima permesa, es 

podran fer dues pròrrogues de sis 

mesos de durada, sense superar el 

total de dos anys. 

Observacions: Cap persona pot 

estar contractada en pràctiques a la 

mateixa o diferent empresa per un 

temps superior a 2 anys per la 

mateixa titulació. Si un treballador/a 

ha estat contractat/ada amb un 

contracte en pràctiques i per la 

mateixa titulació va a una altra 

empresa, la durada màxima del 

contracte haurà de ser del temps 

que resti per esgotar el termini de 2 

anys. 

En acabar el 

c o n t r a c t e 

l’empresari haurà 

d ’ e x p e d i r  a l 

treballador/a un 

certificat on consti 

la durada de les 

pràctiques, el lloc o llocs de treball 

ocupats i les principals tasques 

realitzades en cadascun d’ells. 

Les funcions a realitzar sempre 

s’han d’ajustar a la categoria 

professional i a la titulació que 

s’acredita. 

La jornada pot ser a temps complet 

o a temps parcial. Ha de coincidir 

amb la jornada que consta al 

conveni de l’empresa o en el 

conveni provincial o nacional. 

El període de prova per a 

treballadors/es amb titulació de 

grau mig no podrà ser superior a un 

mes en els contractes en 

pràctiques. Per als titulats superiors 

no pot superar els dos mesos. 

En cas d’acabar el contracte en 

pràctiques i continuar en la mateixa 

empresa no es podrà concertar un 

nou període de prova. D’altra 

banda, com a fet molt positiu, la 

durada del contracte en pràctiques 

computa a efectes d’antiguitat a 

l’empresa. 

La retribució es fixa per conveni 

col·lectiu i pot ser el 60% o el 75% 

del salari d’un treballador que 

estigui en un lloc de treball 

equivalent. Aquesta quantia, però, 

no pot ser inferior al salari mínim 

interprofessional.  

Una vegada finalitza el contracte no 

hi ha dret a indemnització. 

Contracte per a la formació: 

Aquest contracte es realitza per 

l’adquisició de la formació teòrica i 

p r à c t i c a  n e c e s s à r i a  p e r 

desenvolupar un ofici o lloc de 

treball amb un cert nivell de 

qualificació. 

Com en l’altre cas, el contracte 

sempre s’ha de formalitzar per 

escrit i s’ha de comunicar al SOC. 

Requisits dels treballadors/es: 
Majors de 16 anys i menors de 21 

anys. No disposar d’una titulació 

superior (que permetria fer un 

contracte en pràctiques). Es pot 

real i t zar  amb a lumnes de 

programes d’escoles taller o cases 

d’oficis, fins als 24 anys. 

La durada mínima és de 6 mesos i 

la màxima de 2 anys, si el conveni 

col·lectiu no fixa una altra durada. 

Si es concerta una pròrroga (sense 

superar els 2 anys totals de 

contracte) s’ha de fer per escrit i 

registrar-la al SOC. 

La formació teòrica serà de caràcter 

professional i vinculada al lloc de 

treball, però fora d’aquest, tot i que 

es pot fer a la mateixa empresa si 

disposa d’aules adequades. Durant 

aquest temps el/la treballador/a ha 

de tenir un/a tutor/a. 

La persona contractada per a la 

formació està obligada a prestar el 

treball efectiu i a rebre la formació. 

En acabar l’empresari lliurarà un 

certificat on consti la durada de la 

formació teòrica i el nivell de 

formació pràctica adquirida● 

CONTRACTE EN PRÀCTIQUES I CONTRACTE DE FORMACIÓCONTRACTE EN PRÀCTIQUES I CONTRACTE DE FORMACIÓ  
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Les funcions del guia de turisme consisteixen en la 
prestació de serveis d'informació cultural, artística, his-
tòrica, geogràfica i/o ecològica amb la finalitat 
d’informar els turistes dels recursos d’aquest tipus de 
la zona que els poden interessar en les seves visites.  
 
Aquesta activitat si es du a terme a recintes de mu-
seus, monuments i conjunts històrics estan subjectes a 
una habilitació administrativa que atorga el Departa-
ment d'Indústria, Comerç i Turisme, sense la qual no 
es pot exercir. Aquests espais són els declarats pel 
Departament de Cultura com a béns culturals d’interès 
Nacional i els museus inscrits en el Registre de mu-
seus de Catalunya, depenent del Dep. de Cultura.  
 

Per tal d'obtenir l’habilitació com a Guia Turístic/a a 

Catalunya cal superar un examen que periòdicament 

convoca la Secretaria de Comerç i Turisme. 

 
Un dels requisits per poder-hi optar és el de tenir la 
Diplomatura de Turisme, una llicenciatura universitària 
o haver aprovat el CFGS de Guia, informació i assis-
tència turístiques, que abans es deia Informació i Co-
mercialització turística. 
 
No obstant, per treballar en agències de viatge, empre-
ses dedicades a l’organització de visites culturals, cen-
trals de reserves, organitzacions de congressos, enti-
tats de promoció turística, consultories turístiques,  em-
preses de transports, etc. no és necessària aquesta 
habilitació. S’inclourien entre aquests casos també 
aquelles visites a museus, monuments i conjunts histò 

 
rics que es fan amb:  
- Les persones que ocasionalment acompanyen alum-
nat d’algun centre educatiu, ja que s’inclou en les fun-
cions del seu lloc de treball de docent. 
- El personal al servei de l'Administració quan, de ma-
nera ocasional, acompanya visitants en aquests recin-
tes, ja que es tracta d’una funció del seu càrrec com a 
personal de l’administració, no d’una dedicació. 
- El personal empleat i els serveis pedagògics 
d’aquests espais que hi faciliten informació. 
 

L’activitat de Guia de Turisme de Catalunya està regu-
lada pel Decret 5/1998, de 7 de gener, pel Decret 
120/2000, de 20 de març que modifica l’article 11 i per 
l’Ordre ICT/352/202, de 3 d’octubre que estableixen els 
procediments de reconeixement de les habilitacions de 
guia de turisme. Els texts complerts es poden consultar 
a la web a l’apartat “normativa”:http://www.gencat.cat/
diue/ambits/turisme/professionals/com_ser_guia/
habilitacio/index.html● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  GUIA TURÍSTIC/A 
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La Diplomatura de Turisme es pot cursar a:  
- URV: http://www.euto.urv.net/ 
- Bettatur: http://w: http://www.tinet.cat/
~bettatur/ 
- UOC: ww.uoc.edu/estudis/titulacions/
turisme/presentacio/index.html 
 
El Cicle Formatiu de Grau Superior de Guia, 
informació i assistència turístiques es pot 
cursar a: http://www.xtec.cat/
ieshoteleriacambrils/ 

 

 

Fòrum d’autoocupació i Discapa-
citat el 10 de novembre a Barna 

Amb el lema “La Capacitat 

d’Emprendre”, es durà a terme de 9 

a 14h a la Sala de Conferències de 

l’ONCE Catalunya del C/ Sepúlveda 

1, 6a planta (Barcelona). El progra-

ma conté les següents conferències 

i taules rodones: Taula tècnica so-

bre La idea, com emprendre i recur-

sos; D’usuari a emprenedor/a: des-

cobrir les capacitats emprenedores; 

Els microcrèdits; Ajuts per a autò-

noms; Cambres de Comerç; Els 

vivers d’empresa: què són, com ac-

cedir-hi i avantatges; Taula 

L’experiència ens diu que és possi-

ble; Formació als assessors: 

L’experiència de la Diputació de 

Tarragona; Empreses franquiciado-

res aposten per franquiciats molt 

capacitats i L’Evolució i l’experiència 

dels Emprenedors... 

FSC Inserta és l’empresa de recur-

sos humans de la Fundació ONCE, 

dedicada a la 

inserció laboral 

de persones amb 

discapacitat. Dó-

na servei a per-

sones deman-

dants i a empre-

saris i disposa de borsa de treball, 

ofertes, demandes, cursos de for-

mació, servei d’emprenedoria, entre 

altres. Por Talento és el portal de 

recerca  de  t reba l l :  h t t p : / /

w w w . p o r t a l e n t o . e s / P a g i n a s /

default.aspx.  

A la web de FSC Inserta, http://

www.fsc-inserta.es/ hi podeu trobar 

més informació● 

Podeu formalitzar la inscripció on-line entrant a  

http://forobarcelona.portalento.es/ 

Si es té alguna necessitat especial cal comunicar-ho (mida lletra 
ampliada, Braille...)  

L’acte comptarà amb intèrpret de llengua de signes catalana i trans-
cripció en pantalla. 
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La Xarxa d’Entitats per a la 

Inserció de la Província de 

Tarragona acull en l’actualitat al 

voltant de 28 entitats del camp de 

Tarragona que dediquen la seva 

feina o part d’ella a la inserció 

laboral i/o la formació 

ocupacional. 

Aquesta xarxa és tot un 

exemple del que és un 

bon aprofitament dels 

recursos, ja que es 

reuneix tots els dilluns 

d e s  d e  f a 

aproximadament deu 

a n y s ,  p e r  t a l 

d’intercanviar les ofertes 

de treball vigents a les 

comarques del  camp de 

Tarragona. 

Cada entitat s’encarrega de cercar 

per a les altres, ofertes de treball 

pròpies o d’entitats com el SOC, 

les empreses de treball temporal, 

borses de treball digital (infojobs, 

milanuncios, etc.), oferta pública 

(DOGC, BOP...), anuncis de 

premsa escrita, empreses de 

selecció de personal... I compartir-

les i intercanviar-les amb la resta 

d’entitats que en formen part. 

Les reunions són tots els dilluns a 

les 12.30 a un lloc diferent que 

s’acorda prèviament (normalment 

les seus d’aquestes entitats 

participants) i fan que totes elles 

tinguin a partir de llavors un ampli 

nombre d’ofertes que les 

persones usuàries que freqüenten 

el seu servei poden consultar. 

En els propers butlletins volem 

facilitar-vos informació sobre 

cadascuna d’aquestes entitats de 

manera més aprofundida, però us 

n’avancem el llistat amb les dades 

més importants: 

A Tarragona: 

Consell Comarcal del 
Tarragonès disposa dels 

següents serveis: 

 Promoció econòmica i ICODE 

amb diferents recursos de 

dinamització Ocupacional: el 

Programa  “Nous Veïns”, convenis 

en pràctiques, Plans d’Ocupació, 

Cases d’Ofici, Xarxa d’Orientació, 

Programes d’Inserció RMI...). Al 

Servei Comarcal de Joventut 

disposem del Servei 

d’Assessorament laboral (SAL), 

de la borsa de treball en el lleure i 

el Club de la feina.  

C. Les Coques, 3  

Tel. 977244500. 

Comissions Obreres (CC.OO) 
disposa de dos serveis: Servei 

ASSOC i CITE (Centre 

d’Informació de Treballadors 

Estrangers).  

C. August, 48, 1r.   

Tel. 977228396. 

Creu Roja 

Av. Andorra, 61  

Tel. 977245062 

Anem per Feina 

Hotel d’Entitats Despatx 8 

Parking La Pedrera .  

Tel. 977 224432 

Servei Municipal d’Ocupació 
(SMO), Servei Municipal del 
Disminuït (SMD) i Federació 
ECOM 

Pl. Prim, 6.  

Tel. 977243609 

AFPES 

C. d’Ixart, 11 bis  

Tel. 977249575. 

CERC@, SCCL  

C. Rèding, 28, 1r 2a  

Tel. 977245131. 

CEOP 

Av. Roma, 5-C. 

Tel. 977252324. 

APTOS 

Pol. Ind. Riu Clar, C. Estany, Parc 

Ind. 5.1.5., loc 32-34.  

Tel. 977241786. 

Novatècnica  

C. Francolí, 52-54 

Tel. 977556031. 

Federació Catalana del 
Voluntariat 

Hotel d’Entitats, despatx 9.  

Tel. 977228584. 

RECURSOS LABORALS: XARXA D’ENTITATS PER A LA  

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

     HORARIS DELS NOSTRES SERVEIS   
              

 SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT I TELECENTRE:  

 DE DILLUNS A DIJOUS DE 10  A 19:30H  

 I DIVENDRES DE 10 A 14H 

 SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL:  

 DEMANAR HORA AMB EL MOTIU DE LA CONSULTA, 

 NOM I TELÈFON A  sal@tarragones.org 

SERVEI COMARCAL DE  

JOVENTUT  

Fundació l’Heura 

C. Sant Agustí, 13, 4t 1a  

Tel. 977243212 

UGT 

C. Ixart, 11, 3r.  

Tel. 977213131 

Centre d’Intervenció Especialitza-
da (CIE) 

C. Colom, 28, 1r.  

Tel. 977920406 

Fundació Privada Onada 

C. Mercuri, 163 B, Pol. Ind.  

Riu Clar.  

Tel. 977667111 

Ass. Casal Sant Josep 

C. Segarra 24. 43006 Torreforta 

Tel. 977540909 

A la resta del Tarragonès: 

Ajuntament de Roda de Barà 

C. Sant Isidre, 3.  

Tel. 977657783. 

Ajuntament de Vila-seca 

C. de l’Hospital, 1. 

Tel. 977394325. 

Posa’t les Piles 

C. Sant Pere, 49. Constantí. 

Tel. 977524036 

Federació Desenvolupament  

Comunitari 

Av. De l’Avenç, s/n.  

43883 Roda de Barà 

Tel. 977657972 

Altres comarques: 

Acción Laboral 

C. Corredor del Gas, 23. Reus.  

Tel. 977750481. 

Aprendre a Aprendre 

Mas Pellicer, Bl. 55. 43204. Reus. 

Tel. 977757991- 977302587- 

977550934 

Consell Comarcal del Baix Camp 

Dr. Ferran, 8. 43202. Reus 

Tel. 977327155 

SalJove Cambrils (Ajuntament de 

Cambrils). Pl. de l’Ajuntament, 1. 

43850. Cambrils.  

Tel. 977794217 

Institut Municipal de Formació i 
Empresa (IMFE) 

C. Terol, 1. 43206. Reus- C. Jurats, 

10-12. Reus 

Tel. 977331837- 977010860 

Ass. Pares de Minusvàlids del 
Baix Camp 

C. Joan Oliver, s/n. Pol. Agroreus. 

43205 Reus 

Tel. 977328383 

Fundació Clariana 

C. Soria, 18. 43892. Miami Platja. 

Tel. 977172758 

Fundació Privada Santa Teresa 
del Vendrell 

Av. Santa Oliva, 20.  

43700. El Vendrell.  

Tel. 977667111 

Fundació Privada GINAC 

C. Manyans, s/n P.I. 43800 Valls 

Tel. 977667111 

Fundació Privada Resilis 

C. Vell del Bosc, s/n.  

43800 Valls● 

INFO-SAL TARRAGONÈS 
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