CONSTRUCCIÓ
CONTRACTE FIX D’OBRA
Formalitzat a l'empara del Conveni Col·lectiu de Treball de Construcció i Obres Públiques
de la província de Barcelona
A

, el dia

de

de

.

L’empresa
, amb domicili a
,
carrer de
, núm
, dedicada a
,
amb Document de Qualificació Empresarial núm
, amb número d’inscripció a la Seguretat Social
; i el/la treballador/a
,
amb data de naixement
, proveït/da del DNI núm
, amb número d’afiliació a
la Seguretat Social
, amb domicili a
, carrer
de
, núm
; acorden concertar el present Contracte de
Treball, de la modalitat “Fix/a Obres”, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES
Primera.- El/la treballador/a contractat/da prestarà els seus serveis des del dia
categoria professional de
en l'especialitat de
.

, amb la

EDITA I EXPEDEIX: FEDERACIÓ D’ENTITATS EMPRESARIALS DE LA CONSTRUCCIÓ

Segona.- El/la treballador/a prestarà els seus serveis en l'obra
situada
a
. No obstant l'anterior, el personal fix de l'obra podrà prestar
serveis a una mateixa empresa en diferents centres de treball d'una mateixa província durant un període màxim de 3 anys
consecutius -llevat que els treballs de la seva especialitat en l'última obra es prolonguin més enllà d'aquest terme- sense
perdre aquesta condició i meritant-se els conceptes compensatoris que corresponguin pels seus desplaçaments. El canvi
d'obra s'entén sempre efectuat de comú acord entre empresa i treballador/a, excepte oposició expressa d’aquest/a, en un
termini de 7 dies.
El canvi d'obra requerirà un preavís verbal al/a la treballador/a en el termini de 48 hores.
Tercera.- Ambdues parts queden sotmeses al reglamentari període de prova, en el transcurs del qual, qualsevol de les
parts contractants pot donar per extingit el vincle, sense necessitat de preavís ni abonament d'indemnització. El període de
prova podrà quedar interromput, de comú acord entre les parts, per la concurrència de la situació d'Incapacitat Laboral.
Quarta. - Les condicions econòmiques i de treball seran les establertes en el Conveni Col·lectiu de Treball vigent i altres
disposicions generals que siguin aplicables.
Cinquena.- Aquest contracte acabarà quan finalitzin els treballs de la categoria i ofici del/de la treballador/a en l'obra o
obres en què presti els seus serveis, o al complir-se els 3 anys consecutius de vigència d'aquest contracte, en la forma
que estableix el Conveni Col·lectiu. El cessament s'ha de comunicar al/a la treballador/a amb una antelació de 15 dies.
En el cas que a la finalització dels 3 anys el/la treballador/a continués prestant serveis ininterrompudament en obres de
l'empresa, adquirirà la condició de fix/e de plantilla.
Sisena.- L'empresari/empresària pot substituir els 15 dies d'antelació del preavís per una indemnització equivalent a la
quantitat corresponent als dies de preavís omesos.
Setena.- A la finalització del contracte, el/la treballador/a té dret a percebre la indemnització establerta en el Conveni
Col·lectiu per als/les treballadors/es vinculats/des com "fixos/es d'obres", i computant-se tot el temps treballat en les
diferents obres en què hagués prestat serveis.
Tot això, en prova de conformitat, el signen les parts per duplicat exemplar i a un sol efecte, en la data i lloc al principi
expressats.

L’Empresa

El/La Treballador/a

Exemplar del contracte per l’Empresa
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