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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 TREBALLADORS EN 

SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SOCIAL 
 

REQUISITS DE LES PERSONES TREBALLADORES 

Persones treballadores desocupades o treballant amb un contracte a temps parcial 

inferior a un terç de jornada. 

La exclusió social caldrà que sigui acreditada pels serveis socials públics competents i 

queda determinada per la pertinença a algun dels següents col·lectius: 

a) Perceptors de la Renta Mínima d’Inserció o altres prestacions similars i els 

membres de la unitat de convivència beneficiaris de la prestació 

b) Persones que no puguin accedir a les prestacions anteriors per alguna 

d’aquestes causes: 

- Falta del període exigit de residència o empadronament o per la 

constitució de la unitat perceptora 

- Haver esgotat el període màxim de percepció legalment establert 

c) Joves majors de 18 anys i menors de 30, procedents d’Institucions de Protecció 

de Menors 

d) Persones amb problemes de drogoaddicció o altres trastorns additius que es 

trobin en processos de rehabilitació o reinserció social 

e) Interns de centres penitenciaris que puguin accedir a una ocupació, persones 

amb llibertat condicional i ex reclusos 

f) Menors interns que puguin accedir a una ocupació, persones amb llibertat 

vigilada i ex interns 

g) Persones procedents de centres d’allotjament alternatiu autoritzats 

h) Persones procedents de serveis de prevenció i inclusió social autoritzats 

- No tenir relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon 

grau inclusiu amb l’empresari, càrrecs de direcció o membres d’òrgans 

d’administració. Excepte si l’empresari és treballador autònom: a) que 

contracti per compte d’altri els fills menors de 30 anys, convisquin o no 

amb ell o, b) sense assalariats que contracti un sol familiar menor de 45 

anys i que no conviu amb ell ni està al seu càrrec.  

- No haver estat vinculat a la mateixa empresa, grup d’empreses o entitat 

en els 24 mesos anteriors a la contractació. 

- No haver finalitzat una relació laboral indefinida en els 3 mesos previs a 

formalitzar el contracte. Excepte que el contracte hagi finalitzat per 

acomiadament improcedent o col·lectiu. 
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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. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

Amb caràcter indefinit, incloent la modalitat de fix discontinuo, mitjançant 

contractacions a temps complert o a temps parcial. 

 

REQUISITS DE L’EMPRESA 

Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

No haver perdut els beneficis del contracte per una sanció en l’ordre social. 

Les Empreses que extingeixin contractes bonificats de programes de foment de 

l’ocupació, mitjançant acomiadament improcedent o col·lectiu, quedaran excloses 

durant 12 mesos dels ajuts previstos. 

 

INCENTIUS 

Cada contracte indefinit donarà dret a una bonificació de la quota empresarial a la 

Seguretat Social de 50€/mes (600€/any) durant quatre anys. 

Quan el contracte indefinit o temporal sigui a temps parcial, la bonificació resultarà 

d’aplicar  a les previstes en cada cas un percentatge igual al de la jornada pactada en el 

contracte al que es sumarà 30 punts percentuals, sense que mai superi el 100% de la 

quantitat prevista. 

No es concediran els incentius descrits quan es tracte de relacions laborals de caràcter 

especial. 

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

- Ley 43/2006, de 29 de diciembre 

- Ley 44/2007, de 13 de diciembre, en su artículo 2.1 modifica los colectivos de 

exclusión social 

- Ley 3/2012, de 6 de julio disposición final decimocuarta 


