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La Constitució preveu en el seu article 49 una especial protecció dels 
discapacitats en l’exercici dels seus drets entre el quals està el dret al treball. 
La Llei 17/1982 de Integración Social de Minusválidos (LISMI) va regular com 
s’havien de concretar les previsions constitucionals. Des la publicació de la 
LISMI s’han anat establint diferents mecanismes d’incentivació de la 
contractació laboral de discapacitats. Algunes mesures deriven de la pròpia 
LISMI, mentre d’altres s’han integrat en diferents programes de foment de la 
ocupació. 
 
A continuació presentem una classificació dels diferents mecanismes vigents 
d’incentivació de la contractació: 
 
a) Incentivació positiva de la contractació temporal: 
 
? Contracte temporal de foment de l’ocupació. Preveu bonificacions en la 

quota empresarial per contingències comunes d’entre el 75 (80 o 90 si 
es tracta de dones amb discapacitat segons l’edat) i el 100 per 100. Té 
una durada mínima d’1 any i màxima de 3. 

 
? Contracte de treball en pràctiques. Durada de 6 mesos a 2 anys. 

Requereix d’una titulació adequada al lloc de treball. Per discapacitats, 
s’amplia de 4 a 6 anys el temps transcorregut des de la finalització dels 
estudis. 

 
? Contracte de treball per a la formació. No presenta un límit d’edat per 

aquest col·lectiu. Ha de presentar un distribució d’un 85% de feina i un 
15% de formació. La durada pot ser de fins a 4 anys per discapacitats. 
Suposa una reducció del 50% en la quota empresarial. No té protecció 
social per desocupació. 

 
b) Incentivació positiva de la contractació indefinida: 
 
? Bonificacions del 70 o el 90 per 100 (90 o 100 en el cas de dones) en 

funció de l’edat del contractat en la totalitat de la  quota empresarial. RD 
1451/1983 i RD 170/2004. 

 
? Subvencions directes per contractació de fins a 3907€ proporcional a la 

jornada. Si el treballador ja ha estat empleat a l’empresa els 24 mesos 
anteriors o ha gaudit d’un contracte indefinit en els darrers 2 mesos, no 
s’aplica la subvenció. També hi ha subvencions directes per a 
l’eliminació de barreres i formació. 

 
? Reducció de la quantia de la indemnització per acomiadament 

improcedent per causes objectives: 33 per dies per any fins a un màxim 
de 24 mensualitats. 
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c) Incentivació positiva mitjançant la regulació de Centres Especials d’Ocupació 
per donar feina a discapacitats no integrats en el mercat ordinari. 

 
d) Incentivació negativa: imposició de l’obligació de les empreses de 50 o més 

treballadors de contractar treballadors discapacitats (el 2 per 100). El 
període de referència per al càlcul és el dels 12 mesos anteriors i els 
contractes de duració determinada superior a 1 anys comptaran com a fixes 
mentre que cada 200 dies treballats per contractes de menys d’1 anys 
comptaran com 1 treballador. L’excepció d’aquesta obligació es dóna si 
l’empresa s’acull a mesures alternatives. L’excepcionalitat pot produir-se per 
dues vies diferents: 

 
? Quan la no incorporació es degui a la impossibilitat dels serveis 

d’ocupació públics de proveir treballadors. Els serveis d’ocupació, a 
Catalunya la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat, 
tenen un termini de 2 mesos per emetre la certificació de la inexistència 
de demandants d’ocupació. Aquesta certificació té una validesa de 2 
anys. En cas de produir-se silenci administratiu s’entendrà que concorre 
circumstància d’excepcionalitat. 

 
? Quan l’empresa demana l’excepció a l’autoritat laboral per causes 

tècniques, productives o organitzatives. L’administració ha de resoldre 
en 3 mesos. El silenci es considera positiu i la certificació té una validesa 
de 2 o 3 anys. 

 
Un cop obtinguda la certificació d’excepcionalitat l’empresa ha d’aplicar alguna 
d’aquestes mesures alternatives: 
 

1. Realització d’un contracte mercantil o civil amb un Centre Especial 
d’Ocupació o amb un treballador autònom discapacitat per la realització 
de tasques pròpies del desenvolupament de l’activitat de l’empresa. 

 
2. Realització d’un contracte mercantil o civil amb un Centre Especial 

d’Ocupació o amb un treballador autònom discapacitat per la prestació 
de serveis aliens i accessoris a l’activitat de l’empresa. 

 
3. Realització de donacions a entitats reconegudes que treballin en la 

inserció de persones discapacitades. 
 

4. Establiment d’un enclavament laboral mitjançant el contracte amb un 
Centre Especial d’Ocupació. Consisteix en integrar una unitat 
organitzativa dins l’empresa però sota la supervisió del Centre Especial. 
La unitat ha de presentar una estructura jeràrquica i el 60% dels 
treballadors de la mateixa han de ser treballadors amb paràlisi cerebral 
o discapacitat intel·lectual, física o sensorial superior al 65%. El 75% ha 
de tenir una antiguitat mínima de 3 mesos al Centre Especial. La durada 
mínima del contracte és de 3 mesos prorrogables fins a 3 anys.  
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Aquestes mesures alternatives han de suposar un import de fins a 3 vegades el 
salari mínim interprofessional en el cas de les mesures 1, 2 i 4; i de 1.5 
vegades el salari mínim interprofessional per cada treballador discapacitat que 
no s’ha contractat en la tercera mesura. 
 
 
La inspecció de treball té com a funcions: 
 
- La vigilància i control de l’acompliment d’aquestes mesures. 
- L’assessorament tècnic. 
- La mediació i l’arbitratge.  
 
A Catalunya les actuacions inspectores van en progressió: 
 
2002 – 125 actuacions. 
2003 – 500 actuacions. 
2004 – +1500 actuacions previstes. 
 
En una primera inspecció es produeix un advertiment i un requeriment a 
l’empresa infractora. De no ser atès, es produeix la sanció corresponent que 
pot situar-se entre els 300 i els 3000€. La reincidència es penalitza doblant la 
sanció i privant l’empresa de qualsevol bonificació o subvenció que tingués en 
la matèria. 
 


