
 

 

 
 
 
 
 
 
Benvolguts senyors, 
 
A continuació els informem d'algunes de les novetats de la  Les mesures laborals i de Seguretat 
Social Incloses al Reial Decret-Llei 1/2015 de mecanisme de segona oportunitat, reducció de 
càrrega financera i altres mesures d’ordre social – BOE 28-02-2015 
 
 
MESURES RELATIVES AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ INDEFINIDA:  
 
 
MÍNIM EXEMPT DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL (500€) 
 
Aquesta nova reducció de cotitzacions a la Seguretat Social corregeix la tarifa plana de 100 euros, 
mesura que va ser criticada per ser regressiva (el benefici era major quan més guanyava el 
contractat). 
 
1. Benefici en els supòsits de contractació indefinida en qualssevol de les seves modalitats: 
-   Contractació a temps complert: els primers 500 euros de la base de cotització per contingències 
comuns quedaran exempts per  l’empresa. 
-   Contractes a temps parcial: si la jornada és equivalent al ≥ 50% de la jornada d’un treballador a 
temps complert comparable, la quantia de 500 euros es reduirà de forma proporcional al % de 
reducció de jornada. 
Addicionalment s’haurà de cotitzar per la resta de contingències. 
 
2. Durada: 
-  24 mesos computats a partir de la data d’efectes del contracte. 
- Finalitzat el període de 24 mesos, i durant els 12 mesos següents, les empreses que en el moment 
de celebrar el contracte comptin amb < 10 treballadors tenen dret a una reducció de 250 euros de de 
la base de cotització. 
 
3. Àmbit temporal:  
contractes celebrats entre el 1.03.2015 i el 31.08.2016 
 
4. Requisits: 
1. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i de Seguretat Social, tant en 
la data d’efectes de l’alta como durant l’aplicació del benefici. 
2. No haver extingit contractes de treball per causes objectives, acomiadaments disciplinaris 
declarats judicialment com a improcedents o acomiadaments col·lectius declarats no ajustats a dret 
en els 6 mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la reducció. 
3. Concertar contractes indefinits que suposin un increment tant del nivell d'ocupació indefinida 
com del nivell d'ocupació total de l'empresa (es prendrà com a referència la mitjana diària de 
treballadors que han prestat serveis en els 30 dies anteriors a la celebració del contracte). 
4. Mantenir durant un període de 36 mesos, a comptar de la data d'efectes del contracte indefinit 
amb aplicació de la reducció, tant el nivell d'ocupació indefinida com el nivell d'ocupació total 
aconseguit amb aquesta contractació. No es tindran en compte les extincions de contractes de treball 
per causes objectives, per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents ni 



 

 

els acomiadaments col·lectius que ho han estat declarats no ajustats a dret així com les extincions 
causades per dimissió, mort o incapacitat permanent dels treballadors o per l’expiració del temps 
convingut o realització de l’obra o servei o per resolució durant el període de prova. 
5. No estar excloses de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació per la 
comissió de la infracció greu de l'article 22.2 o les infraccions molt greus dels articles 16 i 23 del 
text refós de la LISOS. 
 
5. Exclusions: 
a) Relacions laborals de caràcter especial previstes a l’article 2 ET 
b) Contractacions que afecten a familiars: cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per 
consanguinitat o afinitat, fins al 2on. grau inclusivament, de l'empresari o dels qui tinguin el control 
empresarial, exerceixin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d'administració de les 
entitats o de les empreses que tenen la forma jurídica de societat, així com les que es produeixin 
amb aquests últims. S'exceptua la contractació dels fills que reuneixin les condicions previstes en la 
disposició addicional 10ª de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom. 
c) Contractació de treballadors que s’han d’incloure en qualsevol dels sistemes especials establerts 
en el Règim General de la Seguretat Social. 
d) Contractació de personal per part de societats mercantils públiques i en fundacions del sector 
públic i dels consorcis. 
e) Contractació de treballadors que han estat contractats en altres empreses del grup d'empreses del 
que formin part quan els contractes s'han extingit per causes objectives o per acomiadaments 
disciplinaris que han estat declarats judicialment com improcedents, o per acomiadaments 
col·lectius declarats no ajustats a dret, en els 6 mesos anteriors a la celebració dels contractes que 
donen dret a la reducció. 
f) Contractació de treballadors que en els 6 mesos anteriors han prestat serveis en la mateixa 
empresa mitjançant un contracte indefinit. 
 
6. Altres aspectes: 
a) Les reduccions no afectaran la determinació de la quantia de les prestacions econòmiques a què 
puguin causar dret els treballadors afectats. 
b) L'aplicació d'aquestes reduccions serà incompatible amb qualsevol altre benefici en la cotització 
a la Seguretat Social pel mateix contracte amb excepció amb les bonificacions establertes a l’article 
107 de la Llei 18/2014 (Sistema de Garantia Juvenil) i l’article 8 del RDL 16/2014 (ajuda 
econòmica dels contractes indefinits amb persones beneficiaries del Programa d’activació per a 
l’ocupació). 
c) No és aplicable la reducció a la cotització per hores complementàries que realitzen els 
treballadors a temps parcial. 
d) En els supòsits d‘aplicació indeguda de la respectiva reducció, per incomplir les condicions 
establertes, s’haurà de reintegrar les quantitats deixades d'ingressar amb el recàrrec i l'interès de 
demora. 
e) En cas d’incompliment del requisit de manteniment del nivell de l'ocupació, no serà procedent 
exigir recàrrec i interès de demora però quedarà sense efecte la reducció i s'haurà de procedir al 
reintegrament de la diferència entre els imports corresponents a les aportacions empresarials a la 
cotització per contingències comunes procedents en cas de no aplicar-se la reducció i les 
aportacions ja realitzades des de la data d'inici de l'aplicació de la reducció, en els termes següents: 
- Si l'incompliment de l'exigència del manteniment del nivell d'ocupació es produeix als 12 mesos 
des de la contractació, correspon reintegrar el 100% 
- Si es produeix des el mes 13 i fins el 24, es reintegrarà la reducció efectuada des del mes 13. 
- Si es produeix des el mes 25 i fins el 36, es reintegrarà la reducció efectuada des de el mes 25. 



 

 

7. Compatibilitat amb la tarifa plana: si bé aquesta mesura substitueix a la tarifa plana de 100 euros 
per la cotització de contingències comuns, conviuran durant el mes de març de 2015 (la pròrroga de 
la tarifa plana no acaba fins el 31.03.2015). Per tant, a l’hora de determinar la mesura més atractiva 
en cada cas, haurem de tenir en compte la retribució del treballador a contractar: la nova mesura 
només és més interessant si la base de cotització mensual és inferior a 925 euros. 
 
 
 
MESURES RELATIVES ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS 
 
S’introdueix una nova ajuda especial a la conciliació de la vida laboral i personal dirigida als 
treballadors autònoms: els beneficiaris seran aquells autònoms que necessitin reduir la seva jornada 
per cura de fills menors de 7 anys o de familiars a càrrec en situació de dependència. 
Aquestes persones es beneficiaran durant 1 any d'una bonificació del 100% de la seva cotització a la 
Seguretat Social per contingències comuns. 
L'aplicació de la bonificació està condicionada a la contractació d'un treballador, a temps complet o 
parcial (≥ 50% de la jornada d’un treballador a temps complert comparable). 
En tot cas, s'ha de mantenir al treballador contractat almenys durant 12 mesos. 
 
 
 
 
Si tenen qualsevol dubte al respecte poden contactar amb nosaltres. 
Atentament, 
Departament Laboral 
 
 
laboral@casalsreig.com 
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