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C-07/RSE/2022 – INCENTIUS I AJUTS A LA CONTRACTACIÓ DE DONES VÍCTIMES DE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE                                        

                

 
 
 

Bonificacions a la contractació de treballadores víctimes de violència de gènere 
 
• Contractes de substitució de la víctima de violència de gènere 
 
S’incentiva amb bonificacions la contractació realitzada per a substituir la treballadora víctima de violència 
de gènere que s’hagi acollit a mesures laborals de protecció, per les quals, temporalment, s’hagi d’apartar 
del seu lloc de feina.  
 
Així, les empreses que formalitzin contractes per a substituir treballadores víctimes de violència de 
gènere que hagin suspès el seu contracte o hagin exercit el seu dret a la mobilitat geogràfica o al canvi de 
centre de treball, tenen dret a una bonificació del 100% de les quotes empresarials de la Seguretat Social 
per contingències comunes. Aquesta bonificació es perllongarà durant tot el període de suspensió de la 
treballadora substituïda o durant 6 mesos en els casos de mobilitat geogràfica o canvi de centre de treball.  
 
 
• Contractació de dones víctimes de violència de gènere 
 
Existeixen bonificacions a la contractació de dones víctimes de violència de gènere*.  
 

Requisit  Bonif. €/mes Bonif. €/any Durada 
Tipologia de 

contracte 

Contractació indefinida inicial 125 € 1.500 € 4 anys 150; 250; 350 

Contractació temporal  50 € 600 € Vigència del contracte 450; 550 

Contractació formativa i interinitat 

Bonificació del 100% de l’aportació 

empresarial per Contingències 

comunes (23,60%) 

Període de 

formació/substitució 
410; 510 

Transformació de contracte temporal a 

indefinit 
125 1.500 4 anys 109; 209; 309 

*Normativa: Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l´ocupació. 
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Requisits  
 
• Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, a la data d’alta 

de la treballadora i durant l’aplicació de les bonificacions.  
 
• No haver estat exclosa de l'accés als beneficis derivats de l’aplicació dels programes de treball per la 

comissió d’infraccions molt greus no prescrites.  
 
 
S’ha de tenir en compte que en determinats supòsits, les bonificacions previstes no s’aplicarien: Relacions 
laborals de caràcter especial; contractacions que afectin al cònjuge, ascendents, descendents i altres 
parents de la persona empresària o de qui tengui el control empresarial; contractacions realitzades amb 
treballadores que en els 24 mesos anteriors haguessin prestat serveis a la mateixa empresa; entre d’altres.  
 
 
 
Més informació 
 
desarrollo@caeb.com.es 
971 70 60 14 
www.caeb.es/servicios/rsc  
 
 
 
 
Amb finançament de:  
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