El nostre Servei d’Integració
Laboral treballa, des de 1994, per
fomentar la integració laboral de les
persones amb discapacitat física,
orgànica i/o sensorial a la demarcació
de Girona i l’Alt Maresme.

Connectem empreses
i persones

Un equip de professionals amb
dilatada experiència en aquest camp,
assessora, informa i acompanya a
les persones amb discapacitat física
durant tot el procés d’inserció laboral,
donant els recursos necessaris per a
la recerca autònoma de feina.

El RDL 1/2013 del 29 de novembre, pel qual s’aprova la
Llei General de les persones amb discapacitat (LGD),
estableix amb caràcter obligatori la reserva d’un 2%
de llocs de treball per a persones amb discapacitat en
empreses de 50 o més persones treballadores.

La integració laboral
de les persones amb
discapacitat és una

OPORTUNITAT

per a la teva
empresa

Servei d’Integració Laboral MIFAS
Rambla Xavier Cugat, 43 baixos
17007 Girona
T 972 41 40 41
laboral@mifas.com

Servei d’Integració Laboral

Quins serveis oferim?

Alguns dels avantatges de la
contractació de persones
amb discapacitat

ORIENTACIÓ LABORAL
• Valoració i orientació professional, laboral i formativa.
• Confecció del CV i suport en la recerca de feina.

SOCIALS

• Anàlisi de competències.

• Fomentar la Responsabilitat Social Corporativa.

• Assessorament laboral individualitzat.

• Augmentar la col·laboració amb entitats socials del
territori.

FORMACIÓ

• Promoure una cultura empresarial inclusiva amb

Oferim formació a les persones ateses per millorar les

caràcter propi.

seves competències bàsiques, transversals i també

ECONÒMICS (*)

professionals.

• Subvenció per contracte indefinit de 3.907€.

PROSPECCIÓ LABORAL

• Subvencions destinades a l’adaptació de llocs de

• Sensibilització sobre la contractació de persones

treball, supressió de barreres o dotació d’equips de

amb discapacitat.

protecció personal (fins a 901,52€).
• Deducció de l’Impost sobre Societats (9.000€ o

• Assessorament en el compliment de la LGD.

12.000€) i ajudes per formació.

• Informació dels avantatges de contractació.

• Bonificacions a les quotes de la Seguretat Social.

• Captació d’ofertes laborals i descripció del lloc de

* Els ajuts econòmics provenen de
l’Administració Pública.

treball.
• Anàlisi i derivació dels perfils professionals més
adients a l’oferta.

MENYS DE 45

• Seguiment en el procés de la inserció laboral.

DISCAPACITAT FÍSICA

CONTRACTE
TEMPORAL

1 a 3 anys

33% a 64%

DISCAPACITAT FÍSICA

65% o +

DISCAPACITAT FÍSICA

CONTRACTE
INDEFINIT

33% a 64%

DISCAPACITAT FÍSICA

65% o +

ANYS

45 ANYS O MÉS

3.500 EUROS
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