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REQUISITOS
La LGD  (Llei General Discapacitat, 1/2013 de 29 de novembre) és la
normativa legal que reconeix a les persones amb discapacitat com a
titulars d'una sèrie de drets. 

El seu origen és la fusió entre l'antiga LISMI i la Liondau (lleis referides als
drets de les persones amb discapacitat)

Estableix que totes les empreses, públiques o privades, que tinguin 50
persones treballadores o més, han de reservar un 2% dels llocs de treball  
 a persones amb discapacitat. 

QUÈ ÉS LA LGD?
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CONTEXT LEGAL

RSC- ISO26000
ODS- AGENDA 2030 LLEI INFORMACIÓ NO FINANCERAINGENIERO

Els marcs normatius, s'orienten a garantir que empreses i organitzacions,                  
 es comprometin amb una estratègia que tingui en compte el seu impacte en
l'entorn.

La tendència, també legal, ens apropa a un teixit productiu que ha de ser cada
vegada més sostenible i responsable amb el mediambient, la governança i les
qüestions socials. 
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Si la teva empresa té 50 persones treballadores o més, la resposta és 
SI, ha de complir amb el què estableix la LGD.

El compliment de la LGD és independent del nombre de centres de treball  i
de la relació contractual amb les persones treballadores.

LA MEVA EMPRESA HA DE COMPLIR LA LGD?
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A través de la contractació directa:  incorporant el 2% de persones amb discapacitat
a la plantilla. 
És  la modalitat principal que estableix la LGD i la que aporta més avantatges i valor,
tant per l'empresa com per la persona treballadora. 

Tot i així, la llei estableix dues situacions excepcionals en les que les empreses no
estan obligades a contractar aquest 2% de persones amb discapacitat.  

COM COMPLIR LA LGD?
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Si es produeix un d'aquests dos supòsits, s'ha de sol·licitar la 'Declaración de
Excepcionalidad' i s'ha d'acreditar que l'empresa no pot complir amb la quota del
2%. Si l'autoritat corresponent ho aprova, s'emet el Certificat d'excepcionalitat. 

           Quan determinades
circumstàncies de producció,
organització o econòmiques  fan
molt complicada o impossible la
incorporació, a la plantilla, de
persones amb discapacitat

QUÈ PASSA SI NO  PODEM COMPLIR LA LGD?
Les dues situacions excepcionals per no complir la LGD es donen:

          Quan no es pot cobrir l'oferta
de feina. El servei públic d'ocupació
o les agències de col.locació no
troben persones demandants
d'ocupació amb discapacitat que
puguin cobrir el lloc, o les que
troben, no accepten l'oferta. 
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Un cop obtingut el certificat d'excepcionalitat, l'empresa proposa alguna de les
següents mesures  alternatives:

Fer donacions o accions de patrocini per a la inserció laboral de persones amb
discapacitat, per un import mínim de 11.182,71 € per cada persona treballadora
amb discapacitat no contractada.

Constituir un enclavament laboral: contracte entre empresa i CET per la
realització d'una obra o servei. 

QUÈ PASSA SI NO PODEM COMPLIR LA LGD?

Contractar productes o serveis complementaris a un Centre Especial de
Treball (CET), per una quantitat mínima de 22.365,42 € per cada persona
treballadora amb discapacitat no contractada, o bé, la contractació dels
serveis d'una persona autònoma amb discapacitat.
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Buscant el millor perfil

Reclutem en més de 50
entitats de l'àmbit de la
discapacitat

QUÈ POT FER OBBIA PER LA TEVA EMPRESA?
Acompanyar a l'empresa en tot el procés per al compliment de la llei a través de
la contractació directa.  Com?

Amb un equip d'expertes

Tenim un llarg recorregut en
l'àmbit de la discapacitat, la
selecció i la gestió de persones. 

Orientant en la contractació

Assessorem sobre les  
 bonificacions i reduccions
a la Seguretat Social.

Formant als equipsDefinint  l'estratègia 

Orientant sobre plans
d'aflorament  i en la
planificació de la
incorporació de persones
amb discapacitat.

Garantint l'accessibilitat 

Definim el  procés de contractació
i el lloc de treball de manera
accessible i proposem les
adaptacions necessàries. 

Per facilitar recursos i eines que
afavoreixin la gestió de la
diversitat i la inclusió. 
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Inversió Cultura i valor
La contractació directa,
estalvia el sobrecost que
generen les  mesures
d'excepcionalitat i
minimimtza  el risc de
rebre sancions. 

Els valors compartits entre
empresa i plantilla 
 enforteixen la pertinença i
el compromís. 
Això impulsa el benestar i
per tant, la producció i la
rendibilitat. 

PUNTS CLAU

Contribuir a la
sostenibilitat, impactar
positivament en l'entorn i
crear valor, fa que les
empreses siguin més
atractives per a qualsevol
dels seus grups d'interès.  

Impacte i competència
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SI

Contractació
directa  2% 

Empresa
+50

 

NO

Mesures
alternatives 

Contractar CET o autònoma 
amb discapacitat

Enclavament  laboralCertificat
excepcionalitat 

No és obligatori 
aplicar la LGD

*A tenir en compte si sou 45 
o més i esteu creixent

Donacions o patrocinis 
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Si no és possible
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