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Contracte indefinit per a persones amb 
discapacitat
Promoció de l’ocupació, en empreses ordinàries, de per-
sones amb discapacitat que presenten dificultats per ac-
cedir al mercat de treball, mitjançant mesures i incentius 
que afavoreixin la seva contractació.

Durada
Indefinida. 

Jornada
Temps complet o parcial. 

Formalització
• Per escrit
• Acompanyant la sol·licitud d’alta en la Seguretat Social 

i el certificat oficial de reconeixement de la discapacitat 
• Comunicar-ho al Servei Públic d’Ocupació en els 10 dies 

següents a la concertació 
• Remetre còpia bàsica del contracte als representants 

dels treballadors 

Requisits dels treballadors 
• Discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33 % 
• Pensionista de la Seguretat Social que tingui reconegu-

da una pensió d’incapacitat permanent en el grau de 
total, absoluta o gran invalidesa 

• Pensionistes de classes passives que tinguin reconegu-
da una pensió de jubilació o de retir per incapacitat per-
manent per al servei o inutilitat

• Estar desocupat i inscrit en el Servei Públic d’Ocupació

• No haver estat vinculat a l’empresa, grup d’empreses o 
entitat en els 24 mesos anteriors a la contractació mit-
jançant contracte indefinit

• No haver finalitzat una relació laboral indefinida en els 
3 mesos previs a formalitzar el contracte (excepte que 
el contracte hagi finalitzat per acomiadament improce-
dent o col·lectiu)

Requisits de l’empresa 
• Contractar treballadors amb discapacitat per temps in-

definit, o en el cas de cooperatives de treball associat 
incoporar-los com a socis

• Les empreses que extingeixin contractes bonificats de 
programes de foment de l’ocupació, mitjançant acomia-
dament improcedent o col·lectiu, quedaran excloses du-
rant 12 mesos dels ajuts previstos 

• Mantenir l’estabilitat d’aquests treballadors un mínim de 
3 anys i, en cas d’acomiadament procedent, els hauran 
de substituir per altres treballadors amb discapacitat. 

• Estar la corrent de les obligacions tributàries i de la      
Seguretat Social 

• No haver perdut els beneficis del contracte per una san-
ció en l’ordre social

Indemnització per extinció 
Extinció per acomiadament reconegut o declarat improcedent: 
• 33 dies de salari per any de servei (o la part proporcional 

si la durada ha estat inferior a 1 any). 
• Màxim 24 mensualitats 
La indemnització en els contractes realitzats abans del 12 
de febrer de 2012, la fòrmula de càlcul és la següent: 
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• 45 dies de salari per any pels serveis prestats abans del 
12 de febrer de 2012 (es prorratejarà per mesos els perí-
odes de temps inferiors a un any) 

• 33 dies de salari per any pels serveis prestats amb poste-
rioritat al 12 de febrer de 2012 (es prorratejarà per me-
sos els períodes de temps inferiors a un any) 

• L’import total de la indemnització no podrà ser superior 
a 720 dies de salari, excepte que el càlcul dels dies tre-
ballats abans del 12 de febrer de 2012 sigui superior a 
720 dies (en aquest cas la indemnització es basarà en 
aquests dies, amb el límit màxim de 42 mensualitats) 

Bonificacions 
Contracte a temps complet 
Les següents bonificacions en la quota empresarial de la 
Seguretat Social durant la vigència del contracte: 

Sense discapacitat
severa

Menors de 45 
anys

Majors de 45 
anys

Home 4.500 euros/any 5.700 euros/any

Dona 5.350 euros/any 5.700 euros/any

Amb discapacitat
severa

Menors de 45 
anys

Majors de 45 
anys

Home 5.100 euros/any 6.300 euros/any

Dona 5.950 euros/any 6.300 euros/any

Accés a les bonificacions
• Si el contracte té altres ajuts públics per a la mateixa 

finalitat, el total de beneficis no podran superar el 60 % 
del cost salarial anual

• Si l’empresa ha obtingut ajuts sense reunir els requisits 
exigits, els haurà de retornar amb el recàrrec i els inte-
ressos de demora establerts per la Seguretat Social 

• No es concediran incentius quan es tracti de relacions 
laborals de caràcter especial 

Altres incentius 
• Ajuts per adaptació i accessibilitat del lloc de treball 
• Fins a 901,52 euros per l’adaptació de llocs de treball, 

eliminació de barreres arquitectòniques o dotació de 
mitjans de protecció personal 

Deducció Impost de Societats 
Deducció de la quota íntegra de 6.000 euros per cada per-
sona/any d’increment de mitjana de la plantilla de treba-
lladors amb discapacitat, contractats per temps indefinit, 
respecte de la plantilla mitja de treballadors amb disca-
pacitat de l’exercici immediatament anterior amb aquest 
tipus de contracte. 

Regulació 
•  Reial Decret 1451/1983, d’11 de maig
•  Reial Decret 170/2004, de 30 de gener 
•  Llei 45/2002, de 12 de desembre
•  Llei 46/2002, de 18 de desembre 
•  Llei 43/2006, de 29 de desembre 
•  Llei 3/2012, de 6 de juliol
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Contracte temporal de foment de l’ocupació 
per a persones amb discapacitat 
Promoció de l’ocupació, en empreses ordinàries, de per-
sones amb discapacitat que presenten dificultats per ac-
cedir al mercat de treball, a través de mesures i incentius 
que afavoreixin la seva contractació.

Durada
Mínima 12 mesos / Màxima 3 anys.

Jornada
Temps complet o parcial. 

Formalització 
• Per escrit
• Acompanyant la sol·licitud d’alta en la Seguretat Social, 

i el certificat oficial de reconeixement de la discapacitat
• Comunicar-ho al Servei Públic d’Ocupació en els 10 dies 

següents a la concertació 
• Remetre còpia bàsica del contracte als representants 

dels treballadors 

Requisits dels treballadors 
• Discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33 %
• Pensionista de la Seguretat Social que tingui reconegu-

da una pensió d’incapacitat permanent en el grau de 
total, absoluta o gran invalidesa 

• Pensionistes de classes passives que tinguin reconegu-
da una pensió de jubilació o de retir per incapacitat per-
manent per al servei o inutilitat

• Estar desocupat i inscrit en el Servei Públic d’Ocupació 
• No haver estat vinculat a l’empresa, grup d’empreses o 

entitat en els 24 mesos anteriors a la contractació mit-
jançant contracte indefinit 

• No haver finalitzat una relació laboral indefinida en els 
3 mesos previs a formalitzar el contracte (excepte que 
el contracte hagi finalitzat per acomiadament improce-
dent, o col·lectiu) 

Requisits de l’empresa 
• Les empreses que extingeixin contractes bonificats de 

programes de foment de l’ocupació, mitjançant acomia-
dament improcedent o col·lectiu, quedaran excloses du-
rant 12 mesos dels ajuts previstos

• Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la      
Seguretat Social 

• No haver perdut els beneficis del contracte per una san-
ció en l’ordre social

Indemnització per extinció 
En la finalització del contracte: 12 dies de salari per any 
de servei. 
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Bonificacions 
Contracte a temps complet 
Bonificacions en la quota empresarial de la Seguretat 
Social durant la vigència del contracte: 

Sense discapacitat
severa

Menors de 45 
anys

Majors de 45 
anys

Home 3.500 euros/any 4.100 euros/any

Dona 4.100 euros/any 4.700 euros/any

Amb discapacitat
severa

Menors de 45 
anys

Majors de 45 
anys

Home 4.100 euros/any 4.700 euros/any

Dona 4.700 euros/any 5.300 euros/any

Contracte a temps parcial: les bonificacions anteriors, 
segons el percentatge de la jornada pactada més un 30%, 
amb un màxim del 100%.

Altres incentius 
• Fins a 901,52 euros per l’adaptació de llocs de treball, 

eliminació de barreres arquitectòniques o dotació de 
mitjans de protecció personal

Regulacions 
• Reial Decret 1451/1983, d’11 de maig
•  Reial Decret 170/2004, de 30 de gener
•  Llei 43/2006, de 29 de desembre

Entitats intermediàries per a contractacions
TRESC 
Entitat d’iniciativa social nascuda l’any 1994. La seva finalitat 
és la integració laboral de persones amb discapacitat 
en l’àmbit empresarial ordinari. Centre col·laborador 
del Servei d’Ocupació del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. 
Pl. Can Mario, 14 · Girona 
T 972 411 159 · M 674 490 794 
www.tresc.org
prelaboral@tresc.org 
tresc@tresc.org

DRISSA
Entitat sense ànim de lucre creada l’any 1999 que treballa 
amb persones amb trastorn mental sever, a fi d’assegu-
rar-los la possibilitat d’entrar en el mercat laboral i millorar 
la seva qualitat de vida. Actua en altres àmbits: habitatge, 
sensibilització social vers la salut mental i investigació en 
ciències de la salut.
Av. Sant Narcis, 22 · Girona 
T 972 249 344 / 972 232 115 
www.fundaciodrissa.com  
info@fundaciodrissa.com  
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MIFAS
Fundada l’any 1979 com a entitat que representa les per-
sones amb discapacitat física de les comarques gironines. 
Busca solucions a les demandes que planteja el col·lectiu 
per aconseguir la plena integració a la societat del mateix.
Centre Cívic Vicenç Bou · C/ Escoles 2 · Platja d’Aro 
T 972 414 041 
www.mifas.com 
mifas@mifas.com

CENTRE TRAMUNTANA 
Nascut l’any 1987 per iniciativa d’un grup de famílies amb 
fills amb discapacitat intel·lectual. Anys més tard passa a 
ser gestionat pel Consell Comarcal del Baix Empordà. El 
seu principal objectiu és fomentar l’autonomia personal 
i la integració laboral i social de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual que per les seves dificultats no poden 
accedir al mercat de treball.
Paratges La Fageda, s/n · Palafrugell
T 972 305 629 
www.centretramuntana.com 
centretramuntana@baixemporda.cat

Altres entitats de suport a persones amb 
discapacitat 
CENTRE SALUT MENTAL 

Centre de Salut Mental d’Adults
Servei públic i gratuït que ofereix atenció especialitzada 
a les persones amb patologia psiquiàtrica i/o trastorns 
de la conducta, des d’una perspectiva multidisciplinària 
i comunitària.

Serveis:
• Tractaments individuals, familiars i de grup
• Tractaments multidisciplinars per a trastorns mentals greus 
• Programa de suport a l’atenció primària
• Tractament dels trastorns de la conducta alimentària, a 

través d’un programa específic

Centre Salut Mental Adults
Sector Baix Empordà
Complex Eurocenter 55-61 illa 4 · Platja d’Aro
T 972 816 011
www.ias.cat
csma.baixemporda@ias.cat

Centre de Dia de Salut Mental
Servei públic i gratuït de rehabilitació comunitària que 
ofereix atenció a les persones majors d’edat amb trastorns 
mentals severs on es treballa la rehabilitació i normalitza-
ció personal, familiar i social de l’usuari.
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Espai terapèutic, ubicat en el si de la comunitat, que permet 
a l’usuari continuar integrat en el seu medi. Està dirigit a la re-
habilitació psicosocia  d’aquelles persones amb un cert grau 
d’autonomia i d’estabilitat, i que no presenten situacions de 
descompensació aguda. Es troben distribuïts per comarques 
i tenen com a referent el centre de salut mental.

Serveis:
• Atenció especialitzada, de tipus rehabilitador i norma-

litzador, de la persona amb malaltia mental, tant a títol 
individual com familiar

• Assessorament i formació a totes aquelles persones que 
estiguin en contacte amb la persona amb malaltia men-
tal, per facilitar la resolució dels problemes en l’entorn 
en el qual es presenten

• Organització de grups psicoeducatius
• Recolzament a la inserció social
• Recolzament a la inserció laboral

Treball a diferents àrees de la persona:
• Les habilitats socials
• El cos
• Les habilitats cognitives
• Les habilitats ocupacionals
• L’organització de l’oci i el temps de lleure, amb la realit-

zació d’un programa anual d’activitats
• Les habilitats laborals
• L’àmbit familiar
• L’educació per a la salut

Centre de Dia Platja d’Aro
Sector Baix Empordà
Complex Eurocenter 32-33 illa 4 · Platja d’Aro
T 972 816 780
www.ias.cat
csma.baixemporda@ias.cat

VIU AUTISME
Nascuda de la iniciativa de pares i mares amb fills diagnos-
ticats de TEA (trastorn de l’espectre autista), amb la finalitat 
de oferir noves oportunitats i la millora de la seva qualitat 
de vida, tant en l’àmbit personal com socioeducatiu.
Realitzen tasques centrades en donar una atenció acollido-
ra i personalitzada a les famílies i de sensibilització de l’en-
torn més immediat: escola, sanitat i recursos socioculturals.
T 972 818 341
dilluns 15-19 h · dimarts-dijous 9-13 h 
M 694 408 460 
www.viuautisme.com
viuautisme@gmail.com

EL TRAMPOLÍ
Associació creada l’any 2000  a la Bisbal d’Empordà. Treba-
lla per donar resposta a les necessitats de persones amb 
discapacitat psíquica en tots els àmbits de la seva vida.
C/ Masifern, 2 · La Bisbal de l’Empordà 
T 972 640 148  
www.eltrampoli.net
direcciontrampoli@gmail.com
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VIMAR 
Entitat sense ànim de lucre que dóna suport, des de 1999, 
a les persones amb diversitat funcional del Baix Empordà.
Centra els seus esforços en millorar la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat, donant:
• Acolliment residencial: llar residències i residències
• Atenció diürna: centres d’atenció especialitzada (CAE),  

centres ocupacionals, casals, suport a l’autonomia a la 
pròpia llar

Carrer d’Orient 28, 1r pis · Palamós
T 972 601 946
www.fundaciovimar.org
administracio@fundaciovimar.org
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Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Aro Impulsa · Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació
T 972 817 284 (ext. 290-291)
promocioeconomica@platjadaro.com
www.aroimpulsa.com
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