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COTITZACIONS 2015 

 

 
1. AUTÒNOMS 
 

Per a totes les edats 
- Els primers 6 mesos s’aplicarà una reducció en la base mínima de cotització del 80%. 
- Durant els 6 mesos següents, s’aplicarà una reducció en la base mínima de cotització del 50%. 
- Durant els 18 mesos restants, 3 mesos de reducció i 15 mesos de bonificació d’un 30%. 
 

- Els autònoms col·laboradors (familiars d’autònoms) se’ls aplicarà una bonificació del 50% de la quota durant els primers 24 mesos de cotització. 
 

-Compatibilització de la prestació per desocupació amb l’inici d’una activitat per compte propi durant un màxim de 9 mesos, la percepció de la prestació per desocupació 
serà compatible amb la situació d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. 
 

- Represa del cobrament de la prestació por desocupació, si un desocupat decideix iniciar una activitat per compte propi i en el termini de 5 anys causa baixa, podrà 
reprendre el cobrament de la prestació a la que tenia dret. 
 
De 30 anys o més 
- Els primers 6 mesos s’aplicarà una reducció en la base mínima de cotització del 80%. 
- Durant els 6 mesos següents, s’aplicarà una reducció en la base mínima de cotització del 50%. 
- Durant els 6 mesos restants, s’aplicarà una reducció en la base mínima de cotització del 30%. 
*Aquesta bonificació també serà d’aplicació per a socis de societats laborals i socis de cooperatives de treball associat. 
 
 
Discapacitats Menors de 35 anys  
- Els primers 12 mesos s’aplicarà una reducció en la base mínima de cotització del 80%. 
- Els quatre anys següents, s’aplicarà una bonificació en la base mínima de cotització del 50%. 
 
Discapacitats de 35 anys o més  
- Els primers 6 mesos s’aplicarà una reducció en la base mínima de cotització del 80%. 
- Els quatre anys i mig següents, s’aplicarà una bonificació en la base mínima de cotització del 50%. 
 

2. CONTRACTACIÓ TREBALLADORS 
 

Pimes 
- Reducció de la quota de l’empresa a la Seguretat Social en un 75% per a empreses de més de 250 treballadors i del 100% per a la resta, per a la contractació a temps 
parcial amb vinculació formativa per a menors de 30 anys sense experiència laboral prèvia, que provinguin de sectors on no hi hagi demanda d’ocupació o que es trobin 
desocupats des de fa més de 12 mesos. 
Microempreses- Els autònoms i les empreses de fins 9 treballadors es beneficiaran d’una reducció del 100% de la quota de l’empresa a la Seguretat Social per 
contingències comunes durant el primer any quan contractin de forma indefinida a un desocupat menor de 30 anys (incentiu pel primer contracte que realitzin rere 
l’entrada en vigor de la norma). 
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- Contracte “primer empleo joven”:  modificació de l’actual contracte eventual per contractar a menors de 30 anys desocupats sense experiència professional prèvia, amb 
incentius a la seva transformació en indefinit (bonificació de 500 euros/any durant 3 anys o 700 euros si es subscriu amb dones). 
- S’incentiva el contracte en pràctiques per a la primera ocupació, per tal que els joves que han finalitzat el seu període formatiu, puguin tenir una primera experiència 
laboral vinculada a la seva titulació. S’establirà una reducció de la quota de l’empresa a la Seguretat Social per contingències comuns de fins el 50%. 
- Es promou la contractació de persones amb experiència per a la seva incorporació a nous projectes d’emprenedoria jove. 
- Incentiu a la contractació indefinida: l’objectiu és estimular als joves autònoms menors de 30 anys a contractar a un desocupat de llarga duració, major de 45 anys, que 
pugui oferir a l’activitat l’experiència necessària. Consisteix en una reducció de la quota de l’empresa a la Seguretat Social per contingències comuns del 100%, durant el 
primer any de contracte. 
 
Societats Laborals i Cooperatives 
- Bonificació de la quota empresarial durant 3 anys (800€/any) per la incorporació de menors de 30 anys a les cooperatives i a les societats laborals en qualitat de socis 
treballadors. 
- Bonificació de la quota empresarial durant 3 anys (800€/any) per la contractació de desocupats joves menors de 30 anys i en risc d’exclusió social a través de les 
empreses d’inserció. 
 

UBICACIÓ    e-mail: sievilafranca@mancomunitat.cat     e-mail : sievilanova@mancomunitat.cat      e-mail: siesitges@mancomunitat.cat 
OFICINES CENTRALS: 
                Ajuntament de Vilafranca del Penedès                                       Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
                       Centre Àgora      IMET 
                       Pl. Àgora, 1      C/Unió, 81-87, 2n pis 
 Telèfon: 938 172 423    Telèfon: 938 140 189    
 
PUNTS D’INFORMACIÓ: 
Ajuntament de Sitges       Ajuntament de Sant Pere de Ribes        Ajuntament de Cubelles       Ajuntament de Canyelles 
CIES Nivell 10      C/ Major, s/n              Pl. Vinya d’en Petaca, s/n                Passeig Narcís Bardají, 12                     Pl. 11 de setembre  
C/ Gabriel Pallarès, 12   Telèfon:93 896 73 00     902 07 67 60           Telèfon: 93 895 11 25         Telèfon: 938 973 011  
Telèfon: 93 894 49 58   Sant Pere de Ribes          Les Roquetes  
      
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia    Ajuntament de Sta. Margarida i els Monjos  Consell Comarcal de l’Alt Penedès          Ajuntament d’Olèrdola 
Nexes       Av. Catalunya, 74        C/ Hermenegild Clascar, 1-3                        Av. Catalunya, 12 
C/Doctor Barraquer,  local 3-5     Telèfon: 938 980 211 Telèfon: 938 900 000                         Telèfon: 938 171 059 
Telèfon: 931 185 195      Vilafranca del Penedès 
 
Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons          Ajuntament d’Olivella 
C/ Major, 36                Pl. Major, s/n 
Telèfon: 937 716 000                                Telèfon: 938 968 000  (Darrera actualització  octubre 2015) 


