•

BONIFICACIONS A LA QUOTA DE LA SEGURETAT SOCIAL
DISCAPACITAT GENERAL (1)

Contracte Temporal

Contracte Indefinit

3.500€/any(Homes) 291,66€/mes

4.500€/any(Homes) 375€/mes

4.100€/any(Dones o >45) 341,66€/mes

5.350€/any(Dones) 445,83€/mes
5.700€/any(>45anys) 475€/mes

(1) Certificat emès per l‘ICAS amb un grau mínim de 33%.

•

BONIFICACIONS A LA QUOTA DE LA SEGURETAT SOCIAL
DISCAPACITAT SEVERA (2)

Contracte Temporal

Contracte Indefinit

4.100€/any(Homes) 341,66€/mes

5.100€/any(Homes) 425€/mes

4.700€/any(Dones o >45) 391,66€/mes

5.950€/any(Dones) 495,83€/mes
6.300€/any(>45anys) 525€/mes

(2) Certificat emès per l‘ICAS amb un grau mínim de 65%.

INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
SUBVENCIONS
1. Subvenció de 3.907€ per cada persona contractada. És incompatible
amb altres mesures de foment de l’ocupació. En el cas de contractes a
temps parcial les subvencions seran proporcionals a la jornada
establerta.
2. Subvenció de fins a 902€ per a l'adaptació del lloc de treball o per
l’adquisició de mitjans de protecció personal o per l’eliminació de
barreres arquitectòniques. La subvenció tant la pot demanar l’empresa
com la persona treballadora i s’ha de presentar el tipus d’adaptació que
cal fer, el pressupost i l’informe favorable del Departament de Treball.
S’ha de justificar mitjançant factura.

INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
INCENTIUS FISCALS

1. Deducció de la quota íntegra de l’Impost de Societats. Es poden
deduir 6.000€ per una sola vegada per cada persona amb discapacitat
contractada en la modalitat de contracte indefinit i que representi un
increment de la plantilla amb discapacitat a jornada completa de l’any
anterior. La deducció pot distribuir-se en més d’un exercici fiscal.

DECLARACIÓ D'EXCEPCIONALITAT
En cas de que les empreses obligades al compliment de la quota de reserva del
2% del llocs de treball de persones amb discapacitat, no poden trobar personal
amb les competències que requereix el lloc, poden substituïr la contractació de la
persona treballadora amb discapacitat amb una mesura alternativa. L’empresa ha
d’obtenir la declaració d’excepcionalitat per:
•Que no hagi persones amb discapacitat demandants d’ocupació que
puguin cobrir les ofertes de treball que les empreses han efectuat a les
oficines del servei d’ocupació o perquè les persones amb discapacitat
demandats d’ocupació inscrites no estiguin interessades.
•Que l’empresa no pugui incorporar persones amb discapacitat a la seva
plantilla per dificultats organitzatives, tècniques, econòmiques o productives i
així ho acrediti davant de l’administració pública

MESURES ALTERNATIVES
•

Procurar la prestació de serveis, maquinària, bens, matèries primes i
d'altres aun Centre Especial de Treball (CET) per un valor de tres vegades
l'IMPREM* anual per cada una de les places d'una persona treballadora
amb discapacitat no coberta, mitjançant un contracte mercantil o civil.

•

Constituïr un enclavament laboral d'acord amb el Reial Decret 290/2004,
de 20 de febrer i amb una subscripció de contracte prèvia amb un Centre
Especial de Treball per un valor mínim de 3 vegades l‘IPREM anual per
cada plaça no coberta per unia treballadorla amb discapacitat.

•

Donacions i accions de patrocini per al desenvolupament d'accions i
activitats de formació ocupacional, d'activació per a la inserció laboral i/o
per a la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat. Les
donacions i patrocinis sempre són de caracter monetàri i han de ser per un
valor no inferior a 1,5 vegades el valor de l‘IPREM per cada plaça no
coberta per una persona amb discapacitat.

MESURES ALTERNATIVES
Les entitats beneficiàries d'aquesta mesura alternativa, han de ser
fundacions o associacions d'utilitat pública que tinguin per objecte social la
formació professional i la integració laboral de les persones amb
discapacitat.

* IPREM : Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples, és l'índex utilitzat
com areferència per l'Administració Pública per a la concesió d'ajudes,
beques,subvencions, etc.

