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NOTA INFORMATIVA 
 

 

ACLARIMENTS CONTRACTACIÓ REFORMA LABORAL 

 
 

1.- DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA 

 

La Disposició addicional cinquena del “Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 
transformación del mercado de Trabajo” va introduir la possibilitat de subscriure 

contractes de duració determinada pel temps necessari per a l'execució de projectes que 

es duguin a terme per part d'entitats del sector públic associats "a l'estricta execució del 

Pla de Recuperació, transformació i resiliència" i, també, per l’execució de programes de 

caràcter temporal amb finançament de fons de la Unió Europea. 

  

Però no havia especificat la modalitat contractual de duració determinada que es podia 

utilitzar per a aquestes dues tipologies de projectes. 

 

Mitjançant una “NOTA CONJUNTA DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL I EL 
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ ESTATAL PER A L'APLICACIÓ IMMEDIATA DE LA 
REFORMA DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL” de 10 de febrer de 2022 es clarifica 

el següent: 
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1.- La contractació de durada determinada vinculada als fons referits (“Pla de recuperació, 

transformació i resiliència” i “programes  de caràcter temporal amb finançament de la 

UE”) podrà realitzar-se en el marc d'un contracte de causa específica, diferent de les 

regulades a l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors, que es denominarà contracte de 

durada determinada vinculat a programes finançats amb fons europeus i es formularan en 

un nou model. 

 

2.- Aquests contractes tindran la durada necessària per a l'execució de projectes o 

programes de caràcter temporal el finançament del qual provingui de Fons de la Unió 

Europea.  

 

3.- S'identificaran de manera diferenciada els associats a l'execució del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència 

(Next Generation EU), i els vinculats a l'execució de programes finançats amb altres fons 

de la Unió Europea. 

 
4.-Al model que serveix per donar cobertura a aquests nous contractes se li assignaran 

els codis 406 i 506, segons la contractació sigui a temps complet o a temps parcial. 

 

5.- Mentre s'elabora aquest model específic, les contractacions que responguin a 

l'execució d’aquests contractes o programes, es formalitzaran en el model vigent amb el 

codi 401 o 501 (obra o servei a temps complet o parcial) amb les “Clàusules específiques 

d’interès social/ocupació agrària” identificant l'objecte del contracte vinculat al projecte 

o programa finançat amb Fons Europeus.  

 

A l'apartat de durada del contracte s'haurà de reflectir la del projecte o programa de què 

porta causa, com si ja s'estigués formalitzant el contracte al model que li correspon pel 

seu objecte (406, 506).  

 

6.- Quan estiguin disponibles els codis 406 i 506, els contractes formalitzats fins aquell 

moment als models 401 i 501, s'equipararan automàticament als nous, vinculats a la 

disposició addicional cinquena del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, també en 

l’aspecte formal. 

 

7.- Quan estigui disponible el model de Contracte de durada determinada vinculat a 

programes finançats amb fons europeus, amb els seus codis (406,506), serà el que s'haurà 

d'utilitzar per a les noves contractacions. 

 

2.- DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA 

 

També la NOTA CONJUNTA referida ens aclareix com queda el contracte vinculat a 

programes d'activació per a l’ocupació (Disposició addicional novena del RD 20/2021) 

que permet que les administracions públiques i, si escau, les entitats sense ànim de lucre 

puguin realitzar 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 

d’Ocupació, la durada de la qual no pot excedir els dotze mesos. 
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A aquests efectes: 

 

1.- La contractació de durada determinada vinculada als programes d'activació per a 

l'ocupació es podrà fer en el marc d'un contracte de causa específica, diferent de les 

regulades a l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors.  

 

Per donar cobertura a aquests contractes de durada determinada, s'elaborarà un nou 

model de contracte, al que es denominarà contracte per a la millora de l'ocupabilitat i la 

inserció laboral, als que se li assignaran els codis 405 i 505, segons la contractació sigui a 

temps complet o a temps parcial. 

 

2.- Mentre no estigui disponible aquest model específic, les contractacions que es 

concertin durant aquest període de temps, en relació amb els programes d'ocupació, es 

formalitzaran també, com en el cas anterior, amb les “Clàusules específiques d'interès 

social/ocupació agrària” en els models d’obra o servei ( codi 401 o 501, segons 

correspongui) indican, l'objecte/causa del contracte. A l'apartat de durada del contracte 
s'haurà de reflectir la del pla o programa d'ocupació, com si ja s'estigués formalitzant al 

model que li correspon pel seu objecte (405, 505), sense que aquesta pugui superar els 

dotze mesos. 

 

3.- Quan estiguin disponibles els codis 405 i 505, els contractes formalitzats fins aquell 

moment als models 401 i 501, s'equipararan automàticament als nous, passant a constar 

com contractes de durada determinada de la disposició addicional novena de la Llei 

d'ocupació, també en l’aspecte formal. Un cop estigui disponible el model de contracte 

per millorar l'ocupabilitat i la inserció laboral amb els codis nous (405, 505), serà el que 

caldrà utilitzar per a les noves contractacions. 

 

 
Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén 

ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no 
dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx. 
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