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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 DE SUPORT ALS EMPRENEDORS 

 

REQUISITS DE LES PERSONES TREBALLADORES 

Treballadors inscrits al Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

- A temps indefinit 

- Jornada completa o parcial 

- Contracte segons model oficial 

establert 

- Període de prova d’un any 

 

REQUISITS DE L’EMPRESA 

Empreses que tinguin menys de 50 

treballadors al moment de la contractació 

No haver adoptat decisions extintives 

improcedents durant els 6 mesos anteriors a 

la realització del contracte, sempre i quan el 

lloc eliminat sigui el mateix que es pretén 

cobrir amb la nova contractació 

Mantenir el treballador contractat un mínim 

de 3 anys i mantenir el nivell d’ocupació un 

mínim d’1 any des de la celebració del 

contracte 

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

- Ley 3/2012, de 6 de juliol 

- Real Decreto-Ley 16/2016, de 20 de 

diciembre 

INCENTIUS 

1. Fiscals 

A) Pel primer treballador contractat per 

l’empresa, menor de 30 anys, l’empresa 

tindrà dret a una deducció fiscal de 3.000€ 

B) En cas de contractar una persona 

desocupada amb prestació contributiva, la 

deducció fiscal és del 50% del menor dels 

següents imports: 

- La prestació d’atur pendent de cobrar pel 

treballador en el moment de la contractació 

- Les 12 mensualitats de la prestació d’atur 

reconeguda 

2. Bonificacions de la quota empresarial a la 

Seguretat Social 

En cas que el contracte sigui a jornada parcial, 

les bonificacions i incentius fiscals seran 

proporcionals a la jornada pactada al 

contracte. 

Joves entre 16 i 30 anys 

Primer any 83,33€/mes (1.000€/any) 

Segon any 91,67€/mes (1.100€/any) 

Tercer any 100€/mes (1.200€/any) 

Les quantitats s’incrementen 8,33€/mes (100€/any) 

quan es contracti una dona en sectors en els que 

està menys representada 

Majors de 45 anys 

108,33€/mes (1.300€/any) 

125,00€/mes (1.500€/any) quan es contracti una 

dona en sectors en els que està menys representada 


