FOMENT DE L’OCUPACIÓ DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT
Servei d’Integració Laboral
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Informació per a empresaris
Actualment, en el nostre país el marc legislatiu referent a la incorporació de
persones amb discapacitat al món laboral, estableix certes responsabilitats per a les
empreses. Així mateix, amb la voluntat de fomentar la contractació, les
administracions han definit també un seguit d'avantatges per a les empreses que
contractin persones amb discapacitat. Per a aquelles empreses que no puguin
cobrir el nombre de places que els correspondria per la grandària de la seva
plantilla, la llei fixa també altres mesures alternatives afavoridores de la inserció
laboral dels treballadors amb discapacitat.
La majoria dels treballadors amb discapacitat física poden desenvolupar diferents
tasques en tot tipus d'empreses. La dificultat física no els impedeix d'adquirir
competències professionals ni té perquè afectar a altres capacitats. Incorporar
aquestes persones a l'empresa permet comptar amb treballadors capaços,
preparats i amb voluntat de superació personal i professional. Com en el cas de les
persones sense discapacitat, només cal trobar la persona adequada. Si hi està
interessat, els Serveis d'Integració Laboral (SIL) d'ecom poden col·laborar amb la
seva empresa per tal de trobar-la.
Els SIL són serveis totalment gratuïts tant per al treballadors amb discapacitat com
per a les empreses i altres entitats que puguin demanar-ne assessorament i suport.
Estan finançats pels Departaments de Treball i d'Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya, per la Fundació ONCE i pels Ajuntaments i/o Consells
Comarcals on estan situats.
Com col·labora el SIL amb les empreses
La cooperació dels SIL amb les empreses està orientada a la consecució de bons
resultats en el mínim temps possible, tant pel que fa a la selecció i contractació de
treballadors adequats al lloc de treball a cobrir, com pel que fa a les ajudes oficials a
què tenen dret les empreses per la contractació de persones amb discapacitat.
Aquesta cooperació inclou:
•

Preselecció de personal entre els perfils de què disposa el SIL.

•

Orientació al treballador per a la formació específica, si cal.

•

Suport als treballadors per a una ràpida adaptació al lloc de treball.

•

Informació per a l'empresari sobre mesures de foment i incentius a la
contractació.

•

Assessorament sobre les diferents modalitats de contractes i els seus
avantatges, aconsellant el que millor s'adiu a cada circumstància.

•

Orientació a l'empresa en la gestió de documentació, si cal.
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Tipus de contracte
Contracte indefinit per a persones amb discapacitat
Requisits
Col·lectiu
•

Treballadors i treballadores amb discapacitat mínima del 33% o que tinguin
reconeguda una pensió per incapacitat permanent en grau de total, absoluta o
gran invalidesa.

•

Inscrits a l’OTG.

•

No haver estat contractat/da amb caràcter indefinit en els 3 mesos anteriors, o
quan es tracti de la mateixa empresa o grup d’empreses, en els 24 mesos
anteriors, tret d’acomiadaments improcedents o col·lectius.

Característiques del contracte incentivat
•

L’empresa ha de fer l’oferta de col·locació dels treballadors/es amb discapacitat
a l’OTG, amb descripció del lloc de treball, característiques tècniques i aptituds
necessàries dels treballadors/es (oferta genèrica) L’empresari por proposar
candidats/es a contractar. Els Serveis d’Integració Laboral poden
preseleccionar candidats/es indicats per l’oferta.

•

Contracte per temps indefinit model oficial de l’OTG.

Obligació d’estabilitat mínima de tres anys
•

Les empreses beneficiàries no estan obligades a mantenir la vinculació
laboral amb el treballador o treballadora amb discapacitat quan es dóna
qualsevol causa d’acomiadament procedent prevista en la legislació.

•

En cas d’acomiadament procedent o baixa voluntària durant els tres primers
anys, l’empresa ha de cobrir el lloc de treball amb un nou treballador o
treballadora amb discapacitat. Aquest nou contracte no tindrà una nova
subvenció però mantindrà indefinidament les bonificacions de la Seguretat
Social.

•

En cas d’acomiadament improcedent, o de no procedir-se a la substitució del
treballador/a amb discapacitat, l’empresa haurà de reintegrar les quantitats
percebudes.

•

No podran contractar les empreses on s’hagin produït extincions de contractes
indefinits per acomiadaments improcedents en els 12 mesos anteriors.
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Incentius
Subvencions
•

Subvenció de 3.907€ per cada treballador/a contractat/da. Incompatible amb
altres mesures de foment de l’ocupació.

•

Subvenció de fins a 901,52€ per a l’adaptació del lloc de treball o a la dotació
dels mitjans de protecció personal necessaris per evitar accidents laborals o per
eliminar barreres o obstacles que impedeixin o dificultin el treball dels
treballadors amb discapacitat. La subvenció la pot sol·licitar tant l’empresa com
el treballador, concretant l’adaptació i aportant el pressupost i un informe
favorable de la Inspecció de Treball. Es requereix la presentació de la factura
que acrediti la realització de l’adaptació.

•

En els contractes a Temps Parcial les subvencions seran proporcionals a la
jornada establerta en referència a la jornada habitual a temps complet.

Bonificacions en les quotes empresarials per contingències comuns a la
Seguretat Social
El límit anual d’aquesta bonificació està en funció del gènere i l’edat:
Homes

Dones

> 45 anys

Discapacitat física inferior al 65%

4.500€

5.350€

5.700€

Discapacitat Severa

5.100€

5.950€

6.300€

•

En els contractes a Temps Parcial la bonificació de la quota empresarial de la
Seguretat Social serà la mateixa que en la contractació a jornada completa
quan la jornada laboral establerta sigui igual o superior a ¾ de la jornada
habitual a temps complet. La bonificació serà de 75% quan la jornada es trobi
entre ¾ i ½ de la jornada habitual completa, el 50% quan la jornada sigui entre
½ i ¼ i del 25% quan la jornada establerta no arribi a ¼ de la jornada habitual a
temps complet.

Incentius fiscals
Deducció de la quota íntegra de l’Impost Sobre Societats o, si s’escau, del l’ IRPF:
•

Es pot deduir l’import de 6.000€, per una sola vegada, per cada treballador/a
amb disminució contractat/da per temps indefinit, sempre que representi un
increment de la plantilla de treballadors/es amb disminució, a jornada
completa, de l’any anterior. Aquesta deducció pot distribuir-se en més d’un
exercici fiscal.
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Tramitació
•

Les empreses han d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, donades d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques i tenir
assignat un Codi Compte de Cotització.

•

Durant els tres anys següents a la concessió dels ajuts, l’empresa ha de remetre
anualment una relació amb els treballdors/es pels quals ha obtingut els ajuts i la
seva permanència a l’empresa o, en cas de substitució, el nom dels
treballadors/es amb discapacitats que han ocupat aquell lloc de treball.

•

Les subvencions i ajuts seran efectives a partir del registre del contracte.
L’Oficina d’Ocupació sol·licitarà, en cada cas, informes tècnics a l’ Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials. El termini de resposta és d’un mes, transcorregut
el qual sense resposta, s’entén acceptada la petició.

•

Les bonificacions a la Seguretat Social d’aquests treballadors/es es faran
constar en el butlletí annex als documents de cotització.

Regulació
•

Reial Decret 1451/1983, d’11 de maig, pel qual en compliment d’allò que preveu
la Llei 13/1982, de 7 d’abril, es regula l’ocupació selectiva i les mesures de
foment de l’ocupació dels treballadors/es amb discapacitat. (BOE, núm. 133, de
4/06/1983)

•

Llei 46/2002, 18 de desembre, de reforma parcial de l’impost sobre la renda de
les persones físiques i per la qual es modifiquen les lleis dels impostos sobre
societats i sobre la renda de no residents. (BOE, núm 303, de 19/12/2002)

•

Reial Decret Llei 170/2004, de 30 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret
1451/1983, d’11 de maig, pel qual en compliment d’allò que preveu la Llei
13/1982, de 7 d’abril , es regula l’ocupació selectiva i les mesures de foment de
l’ocupació dels treballadors/es amb discapacitat. (BOE, núm. 27, de
31/01/2004)

•

Reial Decret Llei 5/2006, de 9 de juny, per a la millora del creixement i de
l’ocupació. (BOE, núm. 141, de 14/06/2006)

•

Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació.
(BOE, núm. 312, de 30/12/2006)
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Contracte temporal de foment de l’ocupació per a persones
amb discapacitat
Requisits
Col·lectiu
•

Treballadors/es en atur amb una discapacitat certificada igual o superior al 33%
o que tinguin reconeguda una pensió per incapacitat permanent en grau de total,
absoluta o gran invalidesa.

•

Inscrits a l’OTG

•

No haver estat contractat/da amb caràcter indefinit en els 3 mesos anteriors o,
quan es tracti de la mateixa empresa o grup d’empreses, en els 24 mesos
anteriors, tret d’acomiadaments improcedents o col·lectius.

Característiques del contracte incentivat
•

Durada mínima de 12 mesos i màxima de 3 anys.

•

Jornada completa o parcial.

•

No podran contractar les empreses on s’hagin produït extincions de contractes
indefinits per acomiadaments improcedents o col·lectius en els 12 mesos
anteriors.

Incentius
Subvencions
•

Subvenció de fins a 901.52€ per a l’adaptació del lloc de treball o a la dotació
dels mitjans de protecció personal necessaris per evitar accidents laborals o per
eliminar barreres o obstacles que impedeixin o dificultin el treball dels
treballadors amb discapacitat. La subvenció la pot sol·licitar tant l’empresa com
el treballador, concretant l’adaptació i aportant el pressupost i un informe
favorable de la Inspecció de Treball. Es requereix la presentació de la factura
que acrediti la realització de l’adaptació.
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Bonificacions en les quotes empresarials per contingències comuns a la
Seguretat Social
Menys de 45 anys

menys de 45 anys o més

Homes

Dones

Homes

Dones

Discapacitat física
inferior al 65%

3.500€

4.100€

4.100€

4.700€

Discapacitat severa

4.100€

4.700€

4.700€

5.300€

•

En els contractes a Temps Parcial: Bonificació de la quota empresarial a la
Seguretat Social en una quantitat igual a la corresponent a contractació a
jornada completa quan la jornada laboral establerta sigui igual o superior a ¾ de
la jornada habitual a temps complet. La bonificació serà el 75% quan la jornada
es trobi entre ¼ i ½ de la jornada habitual completa, el 50% quan la jornada
estigui entre ½ i ¼, i del 25% quan la jornada establerta no arribi a ¼ de la
jornada habitual a temps complet.

•

Si aquest contracte es transforma en indefinit té les mateixes condicions del
contracte indefinit.

Regulació
•

Reial Decret Llei 5/2006, de 9 de juny, per a la millora del creixement i de
l’ocupació. (BOE, núm.141, de 14/06/2006)

•

Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació
(BOE, núm. 312, de 30/12/2006)
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Reserva del 2% dels llocs de treball per
a persones amb discapacitats
La legislació vigent de l’Estat Espanyol estableix que les empreses de 50 o més
treballadors/es han d’incorporar un 2% de treballadors/es amb discapacitat a la
seva plantilla. Recordem que incomplir aquesta obligació pot comportar
sancions per part del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, i
també pot limitar les possibilitats de negoci i l’accés a subvencions.

“Les empreses de 50 o més treballadors/es tenen l’obligació de reservar el 2%
dels llocs de treball per a persones amb discapacitat”. Article 38 de la Llei
d’Integració Social del Minusvàlid (LISMI), de 1982.
La Llei de 30/2007 de Contactes del Sector Públic estableix la prohibició de
contractar amb empreses que hagin estat sancionades amb caràcter greu en
matèria d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de les
persones amb discapacitat. Article 49.
També permet als òrgans de contractació senyalar la preferència en l’adjudicació
dels contractes per a aquelles empreses publiques o privades, que tinguin en la
seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2%.
Disposició Addicional 6.
Llei 25/1998 determina que totes les convocatòries publiques de subvenció han
d’incloure el requisit del compliment de la quota de reserva per a integració de
persones amb discapacitat. Article 92.

Quan no és possible trobar persones amb les característiques i les competències
que requereix el lloc de treball ofert per l’empresa, la llei estableix que les
empreses poden portar a terme altres mesures alternatives també afavorides de
la inserció laboral dels treballadors/es amb discapacitat. (Reial Decret 364/2005,
de 8 d’abril, que regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la
quota de reserva a favor dels treballadors/es amb discapacitat).
Per poder optar per aquestes mesures alternatives que preveu la llei cal que les
empreses hagin obtingut la declaració d’excepcionalitat.
Si per algun motiu, la teva empresa no pot satisfer aquesta obligació de
contractació directa de persones amb discapacitat, t’informarem de quines
mesures alternatives tens per atendre la llei.
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Amb la col·laboració de:

9

