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AJUTS A LES EMPRESES: 

Oberta la convocatoria d’ajuts a la contractació en el mercat 

ordinari de treball de persones amb discapacitat 

Si la vostra empresa ha contractat aquest 

2018 una persona amb discapacitat amb 

un grau reconegut de 33% o superior, po-

deu demanar aquest ajut que atorga el de-

partament de Treball, Afers Socials i Famí-

lies. 

 

L’import de l’ajut -amb caràcter retroactiu

- és el 50% del Salari Mínim Interprofessio-

nal: la quantia de l’ajut per un contracte de 

12 mesos a jornada completa durant l’any 

2018 s’estableix en 5.151€. En el cas que la 

durada sigui menor, l’import de l’ajut s’ha 

d’ajustar proporcionalment a la durada del 

contracte. 

 
TERMINIS I DOCUMENTACIÓ: 
Les empreses poden demanar aquest ajut fins l’11 
d’octubre de 2018. 
 
 
Cal aportar: 
1. Formulari de sol·licitud 

2. Contracte de  Formulari  de sol·licitud 

3. Contracte de treball de la persona treballadora per a 

qui es sol·licita la subvenció 

4. Comunicat d’alta de la Seguretat Social de la perso-

na treballadora mitjançant la presentació de  l’informe 

de dades per a la cotització de treballadores per comp-

te altri .  

5.Nòmines corresponents als mesos anteriors a la 

sol·licitud de la persona treballadora per a qui es dema-

na l’ajut. 

6. Documents de  cotització a la Seguretat Social 

(model TC2), dels mesos anteriors a la data de 

sol·licitud (TC2), si s’escau. 

7. Sol·licitud de transferència bancària per a paga-

ments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya 

(àrea SEPA), en el cas que sigui la primera vegada que 

aporteu les dades bancàries 

8. Justificant d'haver ingressat l’import de la/les nòmi-

na/es del/ dels treballador/s. 

El treball, la millor política socialEl treball, la millor política socialEl treball, la millor política socialEl treball, la millor política social    
L’objectiu del departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb aquest ajut a les empre-

ses és afavorir i facilitar l’accés al mercat de treball de persones especialment vulnerables, 

en igualtat de condicions. 

Des del nostre Servei d’Inserció Laboral, us podem assessorar!Des del nostre Servei d’Inserció Laboral, us podem assessorar!Des del nostre Servei d’Inserció Laboral, us podem assessorar!Des del nostre Servei d’Inserció Laboral, us podem assessorar!    
Si teniu dubtes o necessiteu assessorament en procés de sol·licitud, podeu contactar amb el 

nostre equip tècnic: 

 

a/e laboral@acapps.org   ·   tel. 93 210 55 30   ·    whatsapp 600 401 631 
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Todos Somos Uno. El passat 14 de juny, la Laia Soler-Cabot, tècnica del nostre Servei d'Inserció 

Laboral especialitzada en la prospecció a empreses, va participar a aquesta jornada solidària com 

a entitat membre del Programa Incorpora de l'Obra Social "la Caixa". L'experiència de compartir 

un dia esportiu, a través d'un campionat de pàdel, va facilitar establir contactes i relacionar-se 

amb empreses i entitats del sector en un entorn diferent. Concretament vam compartir aquesta 

jornada amb les empreses KPMG, Habas Media, Port Aventura i la Fundació PIMEC. 

Com a entitat membre del Programa INCORPORA de l’Obra  

Social “la Caixa” participem a la Jornada Todos Somos Uno 

 


