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03.10 Circular Informativa 
 
 
LLEI DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT: REDUCCIONS DE QUOTES A 
MAJORS DE CINQUANTA NOU ANYS I PER RISC EN L’EMBARÀS I 
LACTÀNCIA NATURAL EN ELS SUPÒSITS DE CANVI DE LLOC DE TREBALL. 

A) La disposició addicional quarta de la Llei de Pressupostos General de l’Estat per al 
2010, estableix una reducció de quotes pel manteniment de la ocupació del 40 per cent de la 
aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comuns, excepte 
per incapacitat temporal derivada de les mateixes, quan concorren els següents requisits: 

1.    Subjectes de la reducció. 

a) Contractes de treball de caràcter indefinit dels treballadors de cinquanta nou anys o més 
edat, amb una antiguitat a l’empresa de quatre o més anys.  

b)   Si, al complir cinquanta nou anys, el treballador no tingués la citada antiguitat, la reducció 
serà aplicable a partir de la data que en que arribi a aquesta antiguitat. 

2. Beneficiaris de la reducció. 

Podran ser beneficiaris de la reducció les empreses, inclusos els treballadors autònoms, i 
societats laborals o cooperatives a les que s’incorporin treballadors com socis treballadors o de 
treball, sempre que aquestes últimes hagin optat per un règim de Seguretat Social propi de 
treballadors de compte aliena. 

Quedaran exclosos de la aplicació de la reducció la Administració General de l’Estat i els 
organismes regulats en el Títol III i en la disposició addicional dècima de la Llei 6/1197, de 14 d’ 
abril, d’organització i funcionament de la administració general de l’Estat, així com les Comunitats 
autònomes i entitats locals i els seus organismes públics. 

3.    Duració de la reducció. 

La duració de la reducció de la aportació empresarial serà d’un any a no ser que en una data 
anterior els interessats compleixin amb els requisits per ser beneficiaris de les bonificacions 
regulades en l’article 4 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre  per la millora del creixement i de 
la ocupació ( reducció del 50% a partir dels 60 anys  amb 5 anys d’antiguitat, que s’incrementa 
un 10% anual fins al 100%). En aquest cas s’aplicaran des de aquesta data. 

Respecte als requisits que han de complir els beneficiaris, les exclusions en la aplicació de la 
reducció, quantia màxima, incompatibilitats o reintegrament de beneficis s’aplicaran les 
previsions contingudes en la Llei 43/2006. 
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B) La disposició addicional cinquena de la Llei de Pressupostos General de l’Estat 
estableix una reducció en la cotització a la Seguretat Social del 50% de la aportació empresarial 
en la cotització a la Seguretat Social per contingències comuns en els supòsits de canvi de lloc 
de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 26 de la Llei 31/1995, de 8 de Novembre de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Així mateix aquesta mateixa reducció serà aplicable, en els terminis i condicions que 
reglamentàriament es determinin, en aquells casos en que, per raó de malaltia professional, es 
produeixi un canvi de lloc de treball en la mateixa empresa compatible amb l’estat del treballador. 

 

 

 

Barcelona, a 4 de gener de 2010 

 
 
 
 
 


