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Mesures urgents pel foment de l’ocupació i la contractació 
indefinida. BONIFICACIONS 
 
 
El passat divendres 28 de febrer es va aprovar el RD 3/2014 on s’estableix una reducció de 
quotes per contingències comuns a la seguretat social per contractes indefinits per tal de 
fomentar l’ocupació. 
 
En el seu article únic, aquest Reial Decret preveu que l’aportació a la Seguretat social per 
contingències comuns en contractes indefinits realitzats entre 25/2/14 i el 31/12/2014, sigui 
de : 
 

- contractes a temps complet  : 100€ 
- contractes a temps parcial, quan la jornada sigui al menys del 75% : 75€ 
- contractes a temps parcial, quan la jornada sigui al menys del 50% : 50€ 

 
(Hem de tenir clar que això no vol dir pagar només 100€, ja que la reducció és per la part de les Contingències 
Comuns i per tant aquí faltaria sumar la quota per Accident de Treball, Atur, Fogasa i Formació Professional.) 

 
Aquestes reduccions s’aplicaran durant un període de 24 mesos a partir de la data d’inici del 
contracte.  
 
Un cop passats aquests 24 mesos les empreses de menys de 10 treballadors tindran una 
reducció del 50% durant 12 mesos adicionals de la quota per contingències comunes. 
 
Requisits per accedir a aquestes reduccions: 
 

- Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, al moment de l’alta del treballador i durant tota la vigència de les 
reduccions. 

- No haber realitzat acomiadaments per causes objectives o disciplinaris que hagin 
estat declatats improcedents judicialment, ni acomiadaments col.lectius en els sis 
mesos anteriors a la contractació (no es tindran en compte els realitzats abans 
del 25/2/2014) 

- Aquesta contractació ha de suposar un increment del nivell d’ocupació indefinit i 
un increment del nivell d’ocupació total de l’empresa. 

- Mantenir durant 36 mesos des de la contractació tant el nivell d’ocupació indefinit 
com el nivell d’ocupació total de l’empresa (es faran controls anuals per tal de que 
això es compleixi). No es tindran en compte els acomiadaments per causes 
objectives i disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents. 

- No haber estat sancionat per cap infracció greu o molt greu d’ordre social 
 

 
 



   
Aquestes reduccions no es podran aplicar a: 
 

- Relacions laborals de caràcter especial previstes a l’art. 2 de l’ Estatut dels 
Treballadors (com per exemple, personal d’alta direcció, servei de la llar familiar, 
artistes, esportistes professionals, etc). 

- Contractacions de parents fins a segon grau per consanguinitat o afinitat de 
l’empresari o dels administradors de societats (no afecta als fills menors de 30 
anys dels treballadors autònoms). 

- Contractació de treballadors que per la seva activitat hagin d’ estar donats d’alta a 
qualsevol sistema especial del Règim General (per exemple, els treballadors 
agraris). 

- Contractacions realitzades per l’administració pública o altres entitats públiques 
(fundacions, consorsis, etc.) 

- Contractacions de treballadors que en els últims sis mesos prestessin els seus 
serveis a l’empresa o grup d’empreses i que hagin estat acomiadats per causes 
objectives o disciplinàries i que hagin estat declarats judicialment com a 
improcedents (no es tindran en compte els realitzats abans del 25/2/2014) 

- Treballadors que en els sis mesos anteriors a la seva contractació haguessin 
prestat serveis a la mateixa empresa o entitat amb  un contracte indefinit (no es 
tindran en compte els realitzats abans del 25/2/2014). Sembla que no hi ha 
problema en realitzar aquest contracte indefinit a treballadors que haguem tingut 
contractats anteriorment o que tinguem ara amb contracte temporal, sempre i 
quan, la realització d’aquest contracte suposi un increment del nivell d’ocupació 
de l’empresa. 

 
 
L’aplicació d’aquestes reduccions serà incompatible amb qualsevol altre reducció o 
bonificació. 
 
En cas d’aplicació indeguda d’aquesta reducció, s’hauran de reintegrar les quantitats 
deixades d’ingressar amb el recàrrec corresponent.  
 
En cas de que no es mantingui el nivell d’ocupació el reintegrament de les quantitats 
deixades d’ingressar es realitzarà en els següents termes: 
 

- Si l’incompliment es produeix durant els primers 12 mesos de la contractació, 
retorn del 100% sense recàrrec. 

- Si es produeix als 24 mesos de la contractació, reintegrament del 50% sense 
recàrrec. 

- Si es produeix als 36 mesos, es retornarà el 33%, sense recàrrec. 
 
 

 
Per a qualsevol dubte o aclariment restem, com sempre, a la seva disposició. 
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