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CADRO RESUMO CONTRATOS INCENTIVADOS 
Servizo de Intermediación Laboral 

A Coruña: 981 231 105/607 180 679. Ferrol: 981 325 568/626 951 787. Lugo: 982 253 332/607 179 207. Ourense: 988 246 057/607 189 052. Pontevedra: 986 863 709/607 181 049. 
Santiago: 981 574 698/600 481 456. Vigo: 986 281 893/607 169 197 

 

CONTRATACION INDEFINIDA, INICIAL OU TRANSFORMACION  en indefinidos de contratos formativos e contratos temporais de fomento do emprego para persoas con discapacidade. 

 
* Bonificacións da cota empresarial: 
Aplicables de xeito automático, durante toda a vixencia do contrato, por contratación indefinida inicial, 
incluídos os fixos discontinuos, ou transformación de contratos temporais de fomento do emprego, contrato 
para a formación e contratos en  prácticas, a xornada completa.  No caso de contratación é a tempo 
parcial, as bonificacións aplicaranse proporcionalmente segundo a xornada pactada incrementada nun 
30% sen que a contía supere o 100% da contía total. 
- Home: 375 €/mes (4,500 €/ano). 
- Muller: 445,83 €/mes (5,350 €/ano). 
- Home ou  Muller maior de 45 anos: 475 €/mes (5,700 €/ano). 
- Home con discapacidade severa: 425 €/mes (5,100 €/ano). 
- Muller con discapacidade severa: 495,83 €/mes (5,950 €/ano). 
- Home ou Muller con discapacidade severa e maior de 45 anos: 525 €/mes (6,300 €/ano). 
* Subvencións de pago único ó comezo do contrato. 
A solicitar na Delegación provincial da Consellería de Traballo e Benestar, polas contratacións indefinidas 
ou transformacións en indefinidos, incluídos fixos discontinuos de persoas con discapacidade 
desempregadas no momento da contratación ou procedentes dun centro especial de emprego, realizadas 
ata o 30/09/2011. 
O prazo de solicitude das contratacións e transformacións de contratos temporais en indefinidos realizadas 
entre o 1/07/2010 e o 30/03/2011, teñen de prazo ata o 30/04/2011 

 Adicionais 

3.907 € se é home con discapacidade  

- 500 € Se é persoa con discapacidade 
procedente de centros especiais de emprego 
 

- 500 € Si se trata de contratacións en 
empresas que teñan ata 49 traballadores/as ou 
que presten servizos en centros de traballo 
dun concello rural. 

 

5.107 € se é Muller con discapacidade 

4.907 € se é home con discapacidade con 
especiais dificultades para a súa inserción laboral 

6.107 € se é Muller con discapacidade con 
especiais dificultades para a súa inserción laboral. 

Consideracións: 
-As axudas e bonificacio´ns nas cotas á Seguridade Social son compatibles. 
- As bonificacións e as axudas non poden en concorrencia con outras axudas públicas 
para a mesma finalidade, superar o 60% do custo salarial de tres anualidades 
correspondente ao contrato que se subvenciona. 
- Trátase de axudas de minimis polo que certos sectores están excluídos. 
-Nas bonificacións o/a traballador/a deberá estar inscrito como demandante de emprego e 
non ter ocupación laboral, ou téndoa noutra empresa con contrato a tempo parcial, con 
xornada inferior a 1/3 da xornada completa. 
- Para obter as axudas o/a traballador/a ten que estar desempregado e inscrito sen 
ocupación laboral ou proceder  de centros especiais de emprego, ou de enclave laboral 
(segundo a subvención) 
- Para obter as axudas e as bonificacións o/a traballador/a non pode ter traballado na 
mesma empresa ou grupo de empresas nin en supostos de sucesión de empresa, con 
contrato indefinido nos 24 meses anteriores á contratación agás nos seguintes casos: 
a) que se trate dun traballador con  especiais dificultades para a súa inserción laboral  
- O/A traballador/a non pode ter finalizado un contrato indefinido noutra empresa nos 3 
meses anteriores, agás nos seguintes casos: 
a)  por despedimento improcedente ou colectivo. 
b) que proceda dun centro especial de emprego  
c) no suposto da incorporación a unha empresa ordinaria no marco do programa de 
emprego con apoio ou enclave laboral (ben sexa por incorporarse á empresa ordinaria, ou 
por retorno ao CEE de procedencia ou para outro CEE) 
c) que se trate dun traballador con  especiais dificultades para a súa inserción laboral 
- Para acceder á subvención,  as empresas que teñan 50 traballadores/as ou máis 
deberán cumprir a cota de reserva  
- As empresas que extinguiran ou extingan por despedimento improcedente ou colectivo, 
contratos bonificados quedarán excluídos por período de 12 meses das bonificacións 
prevista no programa e das subvencións. 
- Para obter a subvención, deben manter durante 3 anos contratada a persoa. 
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* Subvención de pago único no caso de contratacións indefinidas de persoas con discapacidade 
procedentes dun enclave laboral: 

7.814 € si se trata de persoa con discapacidade con especiais dificultades para a súa inserción laboral 
contratada a xornada completa 

Resto de persoas con discapacidade do enclave laboral, non incluídos no suposto anterior : as contías 
previstas na subvención pola contratación indefinida. 

Características desta contratación: a contratación deberá realizarse sen solución de continuidade e 
transcorrido, polo menos, un prazo de 3 meses dende o inicio do enclave ou dende a incorporación do 
traballador/a , se esta fose posterior ao inicio do enclave. 

 
* Subvención por contratación de persoas con discapacidade procedente dun proxecto de emprego con 
apoio: 

Incrementase a subvención pola contratación indefinida, nun 50%. 

 
* Os  contratos bonificados poden acollerse a redución da indemnización por despedimento 
improcedente de 33 días de salario por ano de servizo, ata un máximo de 24 mensualidades. 
 
*Subvencións por adaptación do posto de traballo ou para a dotación de equipamentos de protección 
persoal  tanto para evitar accidentes laborais como para eliminación de barreiras e obstáculos que 
impidan ou dificulten o traballo.  

902 €. 

A solicitar antes de realizar a adaptación, pola empresa ou traballador. A necesidade da adaptación ou dos 
medios de protección require un informe favorable da Inspección de Traballo e Seguridade Social 
* Dedución no imposto de sociedades: Será deducible da cota íntegra a cantidade de 6,000 € por cada 
persoa/ano de incremento do promedio da plantilla de traballadores/as con discapacidade, contratados de 
modo indefinido e a xornada completa, que experimente o período impositivo  respecto do cadro de 
persoal medio de traballadores/as con discapacidade contratados de modo indefinido e a xornada 
completa no período inmediantemente anterior. Para o cálculo do incremento promedio computaranse só, 
os traballadores/as con contrato indefinido a xornada completa. Os traballadores/as contratados que dean 
dereito a esta dedución non se computarán a efectos da liberdade de amortización con creación de 
emprego. Non será aplicable no caso de traballadores/as xa estean no cadro de persoal e aos cales lle 
sobreveña unha discapacidade, xa que precisan que o incremento se produza pola contratación de 
persoas con discapacidade demandantes de emprego. 
 
 

- Non poderán despedir ao traballador/a sen causa xustificada. 
- No caso de despedimento procedente ou baixa voluntaria, deberán substituílos por outra 
persoas con discapacidade no prazo de 3 meses dende a data da baixa .Realizada a 
substitución deberá comunicarse á Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e 
Benestar que concedeu a subvención, dentro dos 20 días seguintes. 
- No suposto de despedimento procedente ou baixa voluntaria do traballador, se non fora 
posible a substitución por non existir candidato idóneo no Servizo Público de Emprego, 
procederá o reintegro parcial da subvención correspondente ao período de tempo que 
quedou sen cubrir o posto de traballo. 
- No suposto de despedimento declarado ou recoñecido improcedente do traballador/a 
subvencionado: procede reintegro das subvencións percibidas. 
- As substitucións  
- As empresas beneficiarias transcorridos 3 anos dende a contratación indefinida ou 
transformación, terán que presentar dentro dos 3 meses seguintes, unha relación dos 
traballadores/as polos cales se lles concedeu as axudas, para acreditar a súa 
permanencia na empresa, e, no caso de despedimento procedente ou baixa, a relación de 
traballadores/as que os substituíron.Isto preséntase na Xefatura Territorial da Consellería 
de Traballo e Benestar, 
- Procederá reintegro parcial pola diferenza, cando a persoa substituta sexa dun colectivo 
diferente ou realice unha xornada laboral inferior á da substituída e lle correspondese 
unha subvención inicial inferior. 
- A deducción fiscal no Imposto de Sociedades só é aplicable a contratacións indefinidas a 
tempo completo e teñen un límite co resto de deducións pois non poden exceder o 35% 
da cota íntegra minora coas deducións. 

- - O prazo de solicitude para as adaptacións de posto e para as contratacións é ata o 
30/09/2011. Nas contratacións e adaptacións realizadas entre o 1/07/2010 ata o 
30/03/2011, o prazo é ata o 30/04/2011 

- Definicións: CONCELLO RURAL: aquel que teña unha poboación de menos de 20.000 
habitantes 
PERSOA CON ESPECIAIS DIFICULTADES PARA A SÚA INSERCIÓN LABORAL: 
Persoas con parálíse cerebral, enfermidade mental ou discapacidade intelectual cun grao 
de discapacidade igual ou superior ao 33%. Ou Persoas con discapacidade física ou 
sensorial cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%  
- Normativa: Lei 43/2006 de mellora do Emprego – RDL 2/2009 de 6 de marzo de 2009. 
Lei 27/2009, de 30 de decembro – RDL 4/2004, de 5 de marzo (artigo 41) – Orde 18 de 
marzo de 2011 (DOG, 30/03/2011) 
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CONTRATO TEMPORAL DE FOMENTO DO EMPREGO  Duración de 1 a 3 anos. 

* Bonificacións da cota empresarial: 
Aplicación automática, durante toda a vixencia do contrato do/a traballador/a a 
xornada completa. No caso de contratación é a tempo parcial, as bonificacións 
aplicaranse proporcionalmente segundo a xornada pactada incrementada nun 
30% sen que a contía supere o 100% da contía total. 
- Home: 291,66 €/mes (3,500 €/ano) 
- Muller: 341,67€/ es (4,100 €/ano) 
- Home maior de 45 anos: 341,67 €/mes (4,100 €/ano) 
- Muller maior de 45 anos:  391,67 €/mes (4,700 €/ano) 
- Home con discapacidade severa: 341,67 €/mes (4,100 €/ano) 
- Muller con discapacidade severa: 391,67 €/mes (4,700 €/ano) 
- Home maior de 45 anos con discapacidade severa: 391,67 €/mes(4,700 €/ano) 
- Muller maior de 45 anos con discapacidade severa: 441,67 €/mes (5,300 €/ano) 
*Subvencións por adaptación do posto de traballo ou para a dotación de 
equipamentos de protección persoal  tanto para evitar accidentes laborais 
como para eliminación de barreiras e obstáculos que impidan ou dificulten o 
traballo.  

902 €. 

A solicitar antes de realizar a adaptación, pola empresa ou traballador. A 
necesidade da adaptación ou dos medios de protección require un informe 
favorable da Inspección de Traballo e Seguridade Social 
* A terminación do contrato o traballador terá dereito a percibir 
compensación económica equivalente a 12 días de salario por ano de 
servizo ou parte proporcional. 
* Subvencións de pago único ao inicio do contrato temporal  
- 2.000 € se é home con discapacidade 
- 2.600 € se é Muller con discapacidade 
Adicionais: . 600 € si se contrata persoas con discapacidade con especiais 
dificultades para a súa inserción laboral.  
. 500 € no caso de contratacións realizadas en empresas que teñan ata 49 
traballadores, ou no caso de contratacións para prestar servizos en centros de 
traballo nun concello rural. 
 

Consideracións:  
· O/A traballador/a debe estar desempregado e inscrito como demandante de   emprego e o contrato formalizarase 
no modelo oficial. 
- A subvención de pago único tamén procede no caso de contratación temporal de persoas con discapacidade 
procedentes de centros especiais de emprego. 
- Non se aplicará a subvención de pago único no supostos das contratacións realizadas con persoas con 
discapacidade que prestasen servizos na mesma empresa nos últimos 6 meses mediante un contrato de natureza 
temporal agás contrato de interinidade.  
- O/A traballador/a non pode ter traballado na mesma empresa ou grupo de empresas nin en supostos de sucesión 
de empresa, con contrato indefinido nos 24 meses anteriores á contratación, agás se trate dun traballador con  
especiais dificultades para a súa inserción laboral  
- O/A traballador/a non pode ter finalizado un contrato indefinido noutra empresa nos 3 meses anteriores, agás nos 
seguintes casos: 
a)  por despedimento improcedente ou colectivo. 
b) que proceda dun centro especial de emprego ou proceda dun enclave laboral ou en base ao programa emprego 
con apoio (ben sexa por incorporarse á empresa ordinaria, ou por retorno ao CEE de procedencia ou para outro 
CEE) 
c) que se trate dun traballador con  especiais dificultades para a súa inserción laboral  
- Non poden contratar as empresas que nos 12 meses anteriores á formalización do contrato extinguisen contratos 
indefinidos por despedimento improcedente ou colectivo. 
- Poderán converterse en indefinidos recibindo tódolos incentivos. 
- Cando se concerte por un prazo inferior o máximo establecido poderá ser prorrogado antes da súa finalización por 
períodos non inferiores a 12 meses. 
- No caso de obter as subvencións, hai a obriga de mantemento do posto durante todo o tempo acordado do 
contrato temporal. Non se pode despedir sen causa xustificada, e no caso de despedimento procedente ou baixa 
voluntaria, hai que substituílo por outros traballador/a con discapacidade no prazo de 3 meses dende a data da 
baixa, e terase que comunicar á xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar dentro dos 20 días 
seguintes. Se non é posible a substitución por non existir candidato idóneo: procede reintegro parcial da subvención 
polo período de tempo que quedou sen cubrir o posto. 
- Transcorrido o tempo mínimo de 12 meses ou da duración do contrato deberán presentar dentro dos 3 meses 
seguintes, na Xefatura territorial da Consellería e Traballo e Benestar, unha relación dos traballadores/as polos cales 
se lles concederon as axudas para os efectos de acreditar a súa permanencia na empresa, e no seu caso, das 
persoas que as substituíron. 
- Suposto de despedimento declarado ou recoñecido improcedente: procede reintegro.  
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* Subvención por contratación de persoas con discapacidade procedente dun 
proxecto de emprego con apoio: 

Incrementase a subvención pola contratación temporal , nun 25%. 

 
 

- - O prazo de solicitude para as adaptacións de posto e para as contratacións é ata o 30/09/2011. Nas contratacións e 
adaptacións realizadas entre o 1/07/2010 ata o 30/03/2011, o prazo é ata o 30/04/2011 
   - Normativa: Lei 43/2006, de mellora do Emprego – RDL 2/2009 de 26 de marzo.- Lei 27/2009, de 30 de decembro - 
Orde 18-03-2011 (DOG 30/03/2011) 

CONTRATACIÓN TEMPORAL RESTO MODALIDAD (Duración mínima 12 meses) 

* Subvencións de pago único ao inicio do contrato temporal  
- 2.000 € se é home con discapacidade 
- 2.600 € se é Muller con discapacidade 
Adicionais: 
. 600 € si se contrata persoas con discapacidade con especiais dificultades para a súa 
inserción laboral.  
. 500 € no caso de contratacións realizadas en empresas que teñan ata 49 traballadores, ou 
no caso de contratacións para prestar servizos en centros de traballo nun concello rural. 
 
* Subvención por contratación de persoas con discapacidade procedente dun proxecto de 
emprego con apoio: 

Incrementase a subvención prevista na contratación temporal, nun 25%. 

 
*Subvencións por adaptación do posto de traballo ou para a dotación de 
equipamentos de protección persoal  tanto para evitar accidentes laborais como para 
eliminación de barreiras e obstáculos que impidan ou dificulten o traballo.  

902 €. 

A solicitar antes de realizar a adaptación, pola empresa ou traballador. A necesidade da 
adaptación ou dos medios de protección require un informe favorable da Inspección de 
Traballo e Seguridade Social.  
 

Consideracións: 

É para contratar persoas desempregadas con discapacidade inscritas como 
demandantes de emprego ou procedentes de centros especiais de emprego. 
Non se pode aplicar en contratacións realizadas a persoas con discapacidade que prestasen servizos na 
mesma empresa nos últimos 6 meses mediante un contrato temporal agás os contratos de interinidade e 
agás que sexan persoas con discapacidade con especiais dificultades para a súa inserción laboral. 
- No caso de obter as subvencións, hai a obriga de mantemento do posto durante todo o tempo acordado 
do contrato temporal. Non se pode despedir sen causa xustificada, e no caso de despedimento procedente 
ou baixa voluntaria, hai que substituílo por outros traballador/a con discapacidade no prazo de 3 meses 
dende a data da baixa, e terase que comunicar á xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar 
dentro dos 20 días seguintes. Se non é posible a substitución por non existir candidato idóneo: procede 
reintegro parcial da subvención polo período de tempo que quedou sen cubrir o posto. 
- Transcorrido o tempo mínimo de 12 meses deberán presentar dentro dos 3 meses seguintes, na Xefatura 
territorial da Consellería e Traballo e Benestar, unha relación dos traballadores/as polos cales se lles 
concederon as axudas para os efectos de acreditar a súa permanencia na empresa, e no seu caso, das 
persoas que as substituíron. 
- Suposto de despedimento declarado ou recoñecido improcedente: procee reintegro.  

- - O prazo de solicitude para as adaptacións de posto e para as contratacións é ata o 30/09/2011. Nas 
contratacións e adaptacións realizadas entre o 1/07/2010 ata o 30/03/2011, o prazo é ata o 30/04/2011 

- Normativa: Orde de 18-03-2011 (DOG 30/03/2011) 
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CONTRATO PARA A FORMACIÓN E APRENDIZAXE (Mínima 1 ano. Máxima 2 anos. Pode realizar unha prórroga de 12 meses) 

Incentivos desta contratación: 
- Contratos celebrados ata o 31/12/2013. 
- Con traballadores desempregados maiores de 20 anos, inscritos na oficina de 
emprego con anterioridade ao 16/08/2011 
- Redución das cotas empresariais durante a duración do contrato (incluídas as 
prórrogas) e tamén das cotas do traballador. 

Redución cotas á Seguridade Social da empresa. 

100% (continxencias 
comúns, profesionais, 
desemprego, fogasa, 
formación profesional) 

Empresas con cadro de persoal inferior a 250 
persoas 

75% Empresas con cadro persoal superior 

Se ao finalizar hai 
transformación en indefinido 

Homes: 1.500 €/ano, durante 3 anos. 
Mulleres: 1.800 €/ano, durante 3 anos. 

 

Redución cotas á Seguridade Social ao traballador 

100% durante toda a vixencia contrato incluído prórroga. 

 
Obrigas da empresa: 
- Este contrato ten que supoñer un incremento do cadro de persoal da empresa. O 
cómputo farase segundo artigo 1.9 do Real Decreto-lei 1/2011, de 11 de febreiro. 
- Se ao finalizar se transforma en indefinido, para obter as reducións, esa 
transformación deberá supoñer un incremento do nivel de emprego fixo na 
empresa. O cómputo farase segundo artigo 1.9 do Real Decreto-lei 1/2011, de 11 
de febreiro, se ben se tomará como referencia unicamente o promedio de 
traballadores con contrato indefinido. 
Outras previsións: 
- Antes do 31/12/2011 terase que desenvolver o regulamento para que a formación 

do traballador nestes contratos sexa impartida diretamente por centros formativos 
acreditados, e desenvolverase o réxime de alternancia co traballo efectivo para 
ofrecer unha maior relación entre este e a formación do traballador. 
- Habilitase ao goberno a adaptar a regulación do contrato para a formación e o 
aprendizaxe para favorecer as oportunidade¡s de emprego e de formación das 
persoas con discapacidade. 
 
 

Obxecto: Conseguir a cualificación profesional das persoas traballadoras nun réxime de alternancia 
de actividade laboral retribuída nunha empresa con actividade formativa recibida no marco do 
sistema de formación profesional para o emprego e do sistema educativo. 
Requisitos traballador/a: 
- Idade 16  e sen límite de idade máxima no caso de ter discapacidade.  
- Sen cualificación profesional recoñecida por formación profesional para o emprego ou do sistema 
educativo necesario para concertar un contrato en prácticas. 
- Non se pode celebrar este contrato cando o posto de traballo fora desempeñado antes polo 
traballador na mesma empresa por tempo superior a 12 meses. 
Tras este contrato, o traballador non pode ser contratado baixo esta modalidade pola mesma ou 
distinta empresa. 
A Formación: 
- O traballador recibirá formación inherente ao contrato nun centro formativo recoñecido para 
impartilo. 
- As accións formativas teñen que  comezar como máximo nos 4 meses a contar dende a data da 
celebración do contrato. 
- Se o traballador non ten graduado en ESO, a formación deberá permitir a obtención de este 

título. 
- A cualificación ou competencia adquirida, será obxecto de acreditación e o traballador poderá 
solicitar a Administración o certificado de profesionalidade, ou o titulo de formación profesional ou 
a acreditación parcial dos módulos obtidos. 
 
O Traballo: 
- A actividade laboral desempeñada na empresa debe estar relacionada coas actividades 
formativas. 
- Tempo de traballo efectivo: Será compatible co dedicado as actividades formativas e non 
superior ao 75% da xornada legal máxima.  
- Non se pode realizar horas extras, agás para prever ou reparar sinistros, danos extraordinarios e 
urxentes, sen prexuízo da súa compensación como horas extras.  
- Non se pode realizar traballos nocturnos nin a turnos. 
A Retribución: 
- Será non inferior ao Salario Mínimo Interprofesional en proporcional ao tempo de traballo 
efectivo. 
A Acción protectora da Seguridade Social deste contrato:  
- Inclúe todas as continxencias, incluído o desemprego e a cobertura do FOGASA. 
Se ao termo do contrato o traballador continúa na empresa non poderá concertar novo período de 
proba, e computarase a duración das prácticas a efecto de antigüidade na empresa. 
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* Subvención para adaptación do posto de traballo: 902 € para a 
eliminación de barreiras ou dotación de medios de protección persoal, sempre que 
a súa duración sexa igual ou superior a 12 meses. A solicitar antes do inicio da 
adaptación por parte do empresario ou traballador. 
 

 - O prazo de solicitude para as adaptacións de posto e para as contratacións é ata o 
30/09/2011. Nas contratacións e adaptacións realizadas entre o 1/07/2010 ata o 
30/03/2011, o prazo é ata o 30/04/2011 

 

 
Normativa: Estatuto de Traballadores – RD 488/1998 de 27 de marzo (BOE 9 de abril) – Lei 
43/2006 de 29 de decembro - RDL 2/2009 de 6 de marzo. Lei 35/2010, do 17 de setembro, de 
medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo. – Orde 18-03-2011 (DOG 30/03/2011) - 
Real Decreto- Lei 10/2011, de 26 de agosto,  
 

CONTRATO EN PRÁCTICAS. - De 6 meses a 2 anos. 

* Bonificación do 50% da cota 
empresarial por continxencias 
comúns. Durante toda a súa 
vixencia. 
 
* Subvención para adaptación do 
posto de traballo, eliminación de 
barreiras ou dotación de medios 
de protección persoal, se a 
duración é igual ou superior a 12 
meses.: 902 €. A solicitar tanto polo 
empresario como o traballador antes 
do inicio da adaptación.Require 
informe técnico da Inspección de 
Traballo. 
 

Consideracións: 
- Estar en posesión de título universitario ou de formación profesional de grao medio ou superior ou títulos oficialmente recoñecido como equivalentes 
- Estar en posesión de certificado de profesionalidade que habiliten para o exercicio profesional 
- os títulos de grao, másters e, no seu caso, doutorado, correspondentes aos estudos universitarios, non se considerarán a mesma titulación, salvo que ao ser 
contratado por primeira vez mediante un contrato en prácticas o traballador estivese xa en posesión do título superior de que se trate. 
- A titulación debeu de conseguirse dentro de 7 anos cando o contrato se concerte cun traballador con discapacidade, seguintes á terminación dos 
correspondentes estudios. 
 - Poderá converterse en indefinido, recibindo todos os incentivos previstos. 
-A empresa está obrigada a solicitar ao servizo público de emprego un certificado sobre vos contratos en prácticas que tivo esa persoa que se pretende contratar 
- Duración: non poderá ser inferior a seis meses nin exceder de dous anos. (ampliables por convenio colectivo) e non computan na duración do mesmo, as 
situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo, materinidade, adopción ou acollemento, risco durante a lactancia, paternidade. 
- Período de proba: non poderá ser superior a un mes para os contratos en prácticas celebrados con traballadores que estean en posesión de título de grao 
medio ou de certificado de profesionalidade de nivel 1 ou 2, nin a dous meses para os contratos en prácticas celebrados con traballadores que están en posesión 
de título de grao superior ou de certificado de profesionalidade de nivel 3. 
- Retribución: a fixada en convenio colectivo para os traballadores en prácticas, sen que, no seu defecto, poida ser inferior ao 60 ou ao 75% durante o primeiro 
ou o segundo ano de vixencia do contrato, respectivamente 
- Ningún traballador poderá estar contratado en prácticas na mesma ou distinta empresa por tempo superior a dous anos en virtude da mesma titulación ou 
certificado de profesionalidade 
- Non se poderá estar contratado en prácticas na mesma empresa para o mesmo posto de traballo por tempo superior a dous anos, aínda que se trate de distinta 
titulación ou distinto certificado de profesionalidade. 
- Non se poderá concertar un contrato en prácticas sobre a base dun certificado de profesionalidade obtido como consecuencia dun contrato para a formación 
asinado anteriormente coa mesma empresa 
- A cotización deste contrato inclúe a partir de agora a continxencia por desemprego (contratos subscritos a partir de 17 de xuño de 2010 e as súas prórrogas). 
- Normativa: Estatuto dos Traballadores – RD 63/2006, de 27 de xaneiro – RD 488/1998 de 27 de marzo (BOE 9 de abril). Real Decreto 488/1998, do 27 de 
marzo, polo que se desenvolve o artigo 11 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos formativos. Lei 35/2010, do 17 de setembro, de medidas 
urxentes para a reforma do mercado de traballo. – Orde 18 de marzo de 2011 (DOG 30/03/2011) 
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CONTRATO DE INTERINIDADE PARA SUSTITUIR BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL DE TRABALLADORES/aS CON DISCAPACIDADE 

Trátase do contrato celebrado con persoas con discapacidade desempregadas para substituír a  
traballadores/as con discapacidade que teñan suspendido o seu contrato de traballo por incapacidade 
temporal durante o período en que persista dita situación. 
 
* Bonificación do 100% da cota empresarial. 

Consideracións: 
- Os/As traballadores/as contratados deben ser persoas con discapacidade. 
- Normativa: D.Adicional 9ª  da Lei 45/2002, de 12 de decembro, de medidas urxentes para 
a reforma do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidade 

 


