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Molt més ràpid del previst, el Consell de Ministres va aprovar ahir un 

decret amb cinc mesures de suport a l'ocupació i als aturats perquè 

entrin en vigor dimarts, després d'aparèixer dilluns al BOE. Tindran un 

cost de 1.577 milions. 

 

BONIFICACIONS 

Incentius a l'ocupació a temps parcial 

 

El decret regula un nou contracte per a desocupats que cobrin prestació 

i que faci un mínim de tres mesos que estiguin en aquesta situació. 

L'empresa tindrà una bonificació del 100% de la seva quota a la 

Seguretat Social, fins a una quantia igual a la prestació que hagués 

percebut el parat, durant un màxim de tres anys. Per al treballador és 

voluntari acceptar aquest contracte i, en tot cas, mantindrà els seus 

drets. El contracte ha de ser indefinit i mantenir-se un mínim d'un any. 

 

Per impulsar la contractació a temps parcial, s'estableix una bonificació 

en la quota equivalent a 30 punts per sobre de la jornada pactada (a una 

reducció de jornada del 20% li correspon una bonificació del 50%). 



Aquesta mesura és de caràcter permanent. Els dos contractes estaran 

en vigor a partir de dimarts, segons el Ministeri de Treball. 

 

REGULACIÓ D'OCUPACIÓ 

Més prestacions i rebaixes en les quotes 

 

Per als treballadors afectats per un expedient de regulació d'ocupació 

(ERO) de caràcter temporal que hagin esgotat la seva prestació per des- 

ocupació, aquesta es podrà allargar fins a 90 dies més. Si després d'un 

ERO temporal, sobrevé l'extinció definitiva del contracte, la reposició de 

la prestació serà de 120 dies. A més, durant els períodes de suspensió 

temporal d'un contracte, l'empresa afectada per un ERO tindrà dret a 

una bonificació del 50% de la quota empresarial a la Seguretat Social, 

amb un límit de 240 dies. Aquestes mesures serà aplicables a ERO 

presentats entre l'1 d'octubre del 2008 i el 31 de desembre del 2009. 

 

Una tercera mesura té com a objectiu impulsar l'activitat dels 

treballadors que siguin objecte de plans de prejubilació i fer possible la 

compatibilitat, als treballadors que estiguin afectats per ERO, amb la 

realització d'activitats que cotitzin a la Seguretat Social. 

 

En tot cas, s'eliminarà l'espera d'un mes entre que s'esgota la prestació 

contributiva per desocupació i s'accedeix al subsidi. 


