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Comuniquem les novetats legislatives introduïdes per la RESOLUCIÓ TSF/1945/2018, de 3
d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la contractació en el
mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc
d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida
de ciutadania, per a l'any 2018 (ref. BDNS 411224).
Les empreses beneficiàries d’aquests ajuts son les empreses del mercat de treball ordinari
(persona física o jurídica amb excepció de les empreses de treball temporal), sempre que
tinguin un establiment operatiu a Catalunya.
L’acció subvencionable és la contractació mínima de 6 mesos a jornada completa de persones
amb discapacitat igual o superior al 33%.
L’import de l’ajut és el 50% del SMI vigent. La quantia de l'ajut per un contracte de 12 mesos a
jornada completa durant l'any 2018 s'estableix en 5.151 euros. En el cas que la durada del
contractes sigui inferior, l’import de l’ajut s'ajustarà proporcionalment a la durada del
contracte.
El termini de presentació de sol·licituds comença el 3 de setembre, i acaba l’11 d’octubre de
2018. El formulari de sol·licitud normalitzat estarà a la disposició de les persones interessades
al portal corporatiu de tramitació del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), a
l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya http://tramits.gencat.cat), i a l'apartat
Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat).
La documentació que cal aportar és la següent:
1/ Formulari de sol·licitud
2/ Contracte de treball de la persona treballadora per a qui es sol·licita la subvenció
3/ Comunicat d’alta de la Seguretat Social de la persona treballadora mitjançant la presentació
de l’informe de dades per a la cotització de treballadores per compte altri .
4/ Nòmines corresponents als mesos anteriors a la sol·licitud de la persona treballadora per a
qui es demana l’ajut.
5/Documents de cotització a la Seguretat Social (model TC2), dels mesos anteriors a la data de
sol·licitud (TC2), si s’escau.
6/ Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de
Catalunya (àrea SEPA), en el cas que sigui la primera vegada que aporteu les dades bancàries
7/Justificant d'haver ingressat l’import de la/les nòmina/es del/ dels treballador/s.
Restem a disposició per a qualsevol comentari o aclariment.

Barcelona, a 6 de setembre de 2018

