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Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local. 

 

CONTRACTE INDEFINIT PER PERSONES AMB DISCAPACITAT 

RECONEGUDA 

 

 

REQUISITS DE LES PERSONES TREBALLADORES 

-Tenir discapacitat amb grau igual o superior al 33% reconegut o pensionistes de la Seguretat Social 

que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran 

invalidesa, o pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o 

d’incapacitat permanent pel servei o inutilitat. 

- Estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació 

- La persona treballadora no ha d’haver estat vinculat a l’empresa en els vint-i-quatre mesos abans 

de la contractació 

- Queden excloses les persones que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en el 

termini de tres mesos previs a la formalització del contracte 

Els dos últims requisits no s’aplicaran quan es tracti de persones amb dificultats per la inserció 

laboral. 

Persones amb paràlisis cerebral, amb malalties mentals o amb persones amb discapacitat 

intel·lectual amb grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.  

Persones amb discapacitat física o sensorial, amb grau de discapacitat reconegut igual o superior al 

65%. 

 

REQUISITS DE LES EMPRESES 

Per poder sol·licitar els beneficis, les empreses que contractin treballadors amb discapacitat o les 

cooperatives de treball associat que incorporin treballadors amb discapacitat com a socis, ha de 

complir els següents requisits: 

- Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social 

- No haver estat exclòs a l’accés dels beneficis derivats de l’aplicació de programes d’ocupació 

per comissió d’infraccions molt greus no prescrites 

- No haver acabat contractes per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per 

acomiadament col·lectiu en els últims 12 mesos 

- Cal sol·licitar els treballadors a l’oficina d’ocupació corresponent 
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INCENTIUS 

Subvenció de 3.907 euros per cada contracte a temps complet. Quan el contracte sigui a temps 

parcial, la subvenció es reduirà proporcionalment a la jornada pactada. 

Bonificació de les quotes empresarials a la Seguretat Social: 

 Homes Dones 

Treballadors sense discapacitat severa 

Menors de 45 anys 4.500€/any 5.350€/any 

Majors de 45 anys 5.700€/any 5.700€/any 

Treballadors amb discapacitat severa 

Menors de 45 anys 5.100€/anys 5.950€/any 

Majors de 45 anys 6.300€/any 6.300€/any 

  

Subvenció per l’adaptació del lloc de treball, eliminació de barreres o dotació de mitjans de 

protecció personal fins 901,52€. 

Deducció de la quota íntegra la quantitat de 9.000€ per cada persona/any d’increment del promig 

de la plantilla de treballadors amb discapacitat en el grau inferior o superior al 33% i inferior al 65%. 

Deducció de la quota íntegra la quantitat de 12.000€ per cada persona/any d’increment del promig 

de la plantilla de treballadors amb discapacitat en el grau igual o superior al 65%. 

 

OBLIGACIONS DE L’EMPRESA 

Les empreses beneficiaries estaran obligades a mantenir la estabilitat dels treballadors durant un 

temps mínim de tres anys i, en cas de finalització voluntària, acomiadament procedent o extinció de 

la relació laboral per causes objectives, haurà de ser substituït per un altre treballador amb 

discapacitat. 

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

- R. D. 1451/83, de 11 de mayo, que regula el empleo selectivo y las medidas de fomento de 

empleo de trabajadores con discapacidad 

- R. D. 170/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el R. D. 1451/83, de 11 de mayo 

- Ley 43/2006, de 29 de diciembre 

- Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 


