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Circular n. 8/ 2015 

 Mesures d’Ordre Social 
 

Barcelona, a 6 de març de 2015 

 

Distingit client: 

Per mitjà de la present els informem de les últimes novetats en matèria laboral, 

recollides en el Reial Decret-Llei 1/2015 de 27 de febrer, de mecanisme de segona 

oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social pel qual  

s'aproven una sèrie de noves mesures per ampliar la protecció als col·lectius més 

afectats per la crisi. 

Les mesures d'àmbit laboral i de Seguretat Social queden així: 

 

1) Les empreses que creïn ocupació neta, durant el període comprès entre l’1 de març 

de 2015 i fins al 31 d’agost de 2016 tindran una bonificació en la seva aportació a les 

contingències comunes durant el període de 24 mesos. La quantitat a bonificar serà: 

- En contractes indefinits a temps complert: els primers 500 euros mensuals de 

cotització 

- En contracte indefinit a temps parcial: la deducció serà en proporció del que es 

disminueixi la jornada, sempre amb un mínim de 50% de jornada 

Les empreses que en el moment de realitzar aquesta contractació comptin en la seva 

plantilla amb menys de 10 treballadors, en acabar els 24 mesos de bonificació el dret 

continuarà 12 mesos més, amb la quantia de 250 euros per temps complet, i per temps 

parcial la reducció proporcional amb el mínim d'una jornada del 50%. 

REQUISITS: 

- Complir amb les obligacions tant de SS com tributàries 
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- Mantenir el nivell d'ocupació obtingut durant un període de 36 mesos 

- En els 6 mesos anteriors a la celebració del contracte que dóna dret a la 

bonificació; no haver extingit contractes judicialment improcedents 

- Tenir accés a bonificacions a causa de no haver estat sancionat de forma greu o 

molt greu per incompliment dels articles 16. 22.2 i 23 de la LISOS 

COMPATIBILITAT: 

Compatibilitat amb la bonificació de l'article 107 de la Llei 18/2014, del contracte 

indefinit formalitzat amb persones del sistema nacional de garantia juvenil i 

compatibilitat amb els contractes indefinits formalitzats amb persones que formen part 

del programa d'activació d'ocupació 

INCOMPLIMENTS: 

- Incomplir el manteniment de nivell d'ocupació deixa sense efecte el benefici; 

- Incomplir des de l'inici fins al mes 12 suposa tornar tota la quantitat. 

- Si l’ incompliment és del mes 13 al 24; es retornarà la quantitat dels mesos des del 

mes 13. 

-  Si l’ incompliment és del mes 25 al 36, es retornarà la quantitat des del mes 25 fins 

al mes de la infracció. 

 

2) Bonificació de treballadors autònoms per conciliació de vida professional i familiar 

vinculada a la contractació: es bonificaran el 100 per cent de la quota d'autònoms per 

contingències comunes, en un període de 12 mesos, en els següents supòsits: 

 

Cura de menors de 7 anys a càrrec, o tenir a càrrec un familiar de fins a segon grau de 

consanguinitat amb situació de dependència acreditades 

REQUISITS: 

- No tenir treballadors assalariats a l'inici de la bonificació i 12 mesos abans 

- Romandre en el Règim Especial de Treballadors autònoms (RETA) durant la 

bonificació i 6 mesos després, així com contractar un treballador interí a temps 

complet o parcial per un mínim de 3 mesos i tenir-lo contractat durant la 

bonificació 

- Que el menor tingui menys de 7 anys, si els compleix durant el període es podrà 

gaudir la bonificació fins als 12 mesos. 
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COMPATIBILITAT: 

- És compatible amb la resta d'incentius a la contractació per compte aliena. 

INCOMPLIMENTS: 

- No hi haurà reintegrament si el contracte s'extingeix per causes objectives o 

disciplinàries i són declarats procedents 

 

3) Reducció del nombre mínim de peonades per accedir al subsidi per desocupació o 

la renda agrària a favor dels treballadors eventuals agraris de les CCAA d'Andalusia i 

Extremadura afectats pel descens de la producció de l'olivar a causa de la sequera: 

seran els treballadors agraris, per compte d'altre i de caràcter eventual que resideixin 

en aquestes CCAA i que sol·licitin el subsidi d'atur. 

REQUISITS: 

- Tenir 20 jornades reals cotitzades en els 12 mesos naturals 

- Reunir la resta de requisits previstos per a aquestes prestacions 

- Que se sol·liciti dins dels 6 mesos posteriors a l'entrada en vigor d'aquesta Llei 

 

A títol il·lustratiu s'adjunta quadre resum de les mesures publicades 

 

Quedem com sempre a la seva disposició per a qualsevol aclariment al respecte 

d'aquesta circular i, si s’escau, a més dels professionals que habitualment col·laboren 

amb vostè, pot contactar amb Esther Sánchez, Natàlia Cerezo, Laura Pineda, Mireia 

Guarro o Cristina Arrufat. 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 
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La present circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts 

d'informació de novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir assessorament 

professional de cap tipus ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. 

 

© 2015 Audiconsultores Advocats i Economistes SLP. Tots els drets reservats. 

 

 



BASE DEL BENEFICIO
PRIMEROS 500 EUROS DE LA BASE MENSUAL DE 

COTIZACION.

TIPO/CUOTA DEL BENEFICIO CONTIGENCIAS COMUNES CUOTA EMPRESARIAL ACTUALMENTE 23,60%

IMPORTE MAXIMO DEL BENEFICIO 118 € MENSUALES X CONTRATO 500 X 23,6 %

24 MESES DESDE LA FECHA DE CONTRATO

POSIBLE EXTENSION DE +12 MESES
SI LA PLANTILLA AL FINAL DE LOS 24 MESES 

< 10 TRABAJADORES

CONTRATO INDEFINIDO

JORNADA COMPLETA

REDUCCION PROPORCIONAL SI TIEMPO PARCIAL JORNADA 
> 50%

ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO DE IMPUESTOS Y SS 
DURANTE TODA LA DURACION DEL CONTRATO

IMPAGO EN PLAZO DE CUOTA SS COMPORTA PERDIDA 
AUTOMATICA DEL BENEFICIO EN EL MES IMPAGADO

DESPIDOS IMPROCEDENTES IMPIDEN BENEFICIO (1 A 1)

INCREMENTO NETO DE EMPLEO INDEFINIDO

INCREMENTO NETO DE EMPLEO TOTAL

MANTENIMIENTO DEL EMPLEO NETO (INDEFINIDO Y 
TOTAL) DURANTE 36 MESES

NO COMPUTARAN LAS EXTINCIONES Y 
DESPIDOS NO IMPROCEDENTES

NO COMISION DE INFRACCIONES GRAVES (Art. 16, 22.2 o 23 
RDL 5/2000)

APLICABLE A SOCIOS COOPERATIVAS Y SOCIEDADES 
LABORALES 

SOLO EN REGIMEN GENERAL

CONTRATO TIEMPO PARCIAL JORNADA <50%

RELACION LABORAL ESPECIAL

PARIENTES HASTA 2º GRADO INCLUSIVE

TRABAJADORES INCLUIDOS EN SISTEMAS ESPECIALES RGSS

DESPIDOS IMPROCEDENTES EMPRESAS DEL GRUPO EN 6 
MESES ANTERIORES

TRABAJADORES DE LA MISMA EMPRESA EN LOS 6 MESES 
ANTERIORES

INCOMPATIBLE CON CUALQUIER OTRO BENEFICIO EN LA 
COTIZACION

EXCEPTO ART. 107 LEY 18/2014 (SNGJ)

INCUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO NIVEL DE EMPLEO REINTEGRO DE CUOTAS

INCUMPLIMIENTO RESTO DE REQUISITOS
REINTEGRO DE CANTIDADES + RECARGO + 

INTERES DE DEMORA

REGIMEN SANCIONADOR

APROBADO 27/2/15 ‐ PUBLICADO 28/2/15 ‐ EN VIGOR 1/3/15

DURACION DEL BENEFICIO

CALCULADO SOBRE LA BASE DEL PROMEDIO 
DIARIO DE LOS TREINTA DIAS ANTERIORES 

AL CONTRATO

DESCRIPCION MEDIDA FOMENTO EMPLEO INDEFINIDO

CONDICIONES Y REQUISITOS

NO APLICA


