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NOVETATS LABORAL
Bases màximes i mínimes de cotització
* Límit màxim: 3.642,00 euros/mes o 120,20 euros/dia
* Límit mínim: 756,60 euros/mes o 25,22 euros/dia

Salari mínim interprofessional (SIM), increment del 0,5%
* Salari mínim interprofessional diari: 21,84 euros
* Salari mínim interprofessional mensual: 655,20 euros
* Salari mínim interprofessional anual: 9.172,80 euros
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Cotització al règim especial de treballadors per compte propi o autònoms
(des de l’1 de gener de 2016)
* Màxima s’incrementa un 1 % aprox.: 3.642 €/mes (abans 3.606 €/mes)
* Mínima s’incrementa un 1 % aprox.: 893,10 €/mes (abans 884,40 €/mes)
S’incrementen les bases imposables i bases límits en funció de l’edat (47, 48-49, 50 anys)

* Els treballadors autònoms que, l’1 de gener de 2016, tinguin 47 anys
d'edat i cotitzin al RETA per una base inferior a 1.945,80 € mensuals no
podran triar una base de cotització superior a 1.964,70 €, llevat que
exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30-06-2016. La base
mínima dels autònoms s'incrementa aprox. en un 1% (893,10 €).
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Bases de cotització contingències comunes 2016 (Ordre ESS/106/2014, de 31 de gener)

Autònoms menors de 47 anys a 1 de gener de 2016

893,10 €

3.642,00 €

893,10 €

3.642,00 €

893,10 €

3.642,00 €

Amb caràcter general

963,30 €

1.964,70 €

Si es tracta del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a
conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-s’hi al capdavant i
donar-se d'alta en aquest règim especial als 45 anys d'edat o més.

893,10 €

1.964,70 €

893,10 €

1.964,70 €

893,10 €

893,10 € + 1%
(o bé
1.964,70 €)

Autònoms de 47 anys a 1 de gener de 2016

Si la seva base de cotització durant el mes de desembre de 2015 va ser igual o
superior a 1.945,80 euros mensuals, o siguin alta en aquest règim a partir
d'aquesta data.
Si la seva base de cotització durant el mes de desembre de 2015 va ser inferior a
1.945,80 euros mensuals. No podran triar una base de quantia superior a
1.964,70 euros mensuals, llevat que exercitin la seva opció en aquest sentit
abans del 30 de juny de 2016, la qual cosa produirà efectes a partir de l'1 de
juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del
negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, s’hi hagi hagut de
posar al capdavant i donar-se d'alta en aquest règim especial als 47 anys
d'edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

Autònoms majors de 48 anys d'edat a 1 de gener de 2016

Autònoms que amb anterioritat als 50 anys hagin cotitzat en qualsevol
dels règims de la Seguretat Social per cinc anys o més:
Si l'última base de cotització acreditada ha estat igual o inferior a 1.945,80
euros mensuals.
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Si l'última base de cotització acreditada ha estat superior a 1.945,80 euros
mensuals.

Els treballadors autònoms que, simultàniament, cotitzin, respecte de les
contingències comunes, en règim de pluriactivitat i ho facin l'any 2016 per una quantia
igual o superior a 12.368,23 € (abans 12.245,98 €), tindran dret a una devolució del
50% de l'excés en què les seves cotitzacions superin l'esmentada quantia, amb el límit
del 50% de les quotes ingressades.
La devolució s'efectuarà a instància del titular, que ho haurà de formular en els quatre
primers mesos de l'exercici següent.

Cotització al sistema especial per a empleats de la llar establerts en el règim
general a partir de l’1 de gener del 2016
Les bases de cotització per contingències comunes i professionals per a l'any 2016 es
determinaran actualitzant les retribucions mensuals i les bases de cotització de
l'escala vigent l'any 2015, en idèntica proporció a l'increment que experimenti el SMI
(1%).
Durant l'any 2016, el tipus de cotització per contingències comunes, sobre la base de
cotització que correspongui segons el que indica l'apartat anterior, serà el 25,60%, el
21,35% serà a càrrec de l'ocupador i el 4,25%, a càrrec de l'empleat.
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Pel que fa a la cotització per les contingències d’accidents de treball i malalties
professionals, sobre la base de cotització que correspongui, s’aplicarà el tipus de
cotització previst a aquest efecte en la tarifa de primes, inclosa en la disposició
addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2007, i el resultat és a càrrec exclusiu de l’ocupador.
D'acord amb l'article 8.5 del Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es
regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, que pren com
a referència per a la determinació del salari mínim dels treballadors de la llar que
treballin per hores, en règim extern, el fixat per als treballadors eventuals i temporers i
que inclou tots els conceptes retributius, el salari mínim d'aquests empleats de llar
serà de 5,13 euros per hora efectivament treballada.

Altres disposicions addicionals/finals en matèria de Seguretat Social i laboral
-Nou complement per maternitat a les pensions contributives del sistema de
Seguretat Social. DF 2a
S’afegeix l’article 50 bis al TRLGSS que reconeix un complement a la pensió, per la
seva aportació demogràfica, a les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats i
siguin beneficiàries de pensions contributives de qualsevol règim de la Seguretat
Social, jubilació, viduïtat i incapacitat permanent.
El complement serà el següent:
* En el cas de 2 fills:

5%

* En el cas de 3 fills :

10%

* En el cas de 4 o més fills : 15%
Únicament computaran els fills nascuts o adoptats abans del fet causant de la
pensió.
La data d’entrada en vigor serà a partir de les pensions obtingudes després de l’1 de
gener de 2016.
-Formació professional ocupacional (art. 10 RDL 4/2015, de 22 de març). DA 90a
Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional disposaran
d'un crèdit per a la formació dels seus treballadors. El percentatge de bonificació,
d’acord amb la grandària de les empreses, s’estableix tal com segueix:
* Empreses de 6 a 9 treballadors:

100%

* De 10 a 49 treballadors:

75%

* De 50 a 249 treballadors:

60%

* De 250 o més treballadors:

50%
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Es prorroga durant l'exercici 2016 els beneficis en la cotització a la Seguretat Social
reconeguts en la DT Única de la Llei 27/2011 (reducció del 20%, 45% per a famílies
nombroses).

També podran disposar d’un crèdit formatiu, equivalent a 65 euros per cada nou
treballador, les empreses que durant l’any 2016 obrin nous centres de treball i les de
nova creació quan incorporin treballadors nous a la seva plantilla.
-Crèdit addicional per als permisos individuals de formació (sense canvis)
-Retard en l’ampliació del permís de paternitat
Modifica la DF segona de la Llei 9/2009 per ajornar l'entrada en vigor de l'ampliació
de la durada del permís de paternitat establert en la Llei 9/2009, que serà l’1 de
gener de 2017.
-Retard de la possibilitat de treball a temps parcial dels autònoms
La DF 14 ajorna fins a l’1 de gener de 2017 l’aplicació de la Llei 20/2007 per incloure i
regular la possibilitat que l'activitat autònoma o per compte propi pugui realitzar-se
a temps parcial.
-Reserva de llocs de treball
Les empreses amb cinquanta o més empleats estan obligades a contractar, almenys,
un 2% de treballadors discapacitats. El còmput es fa sobre la plantilla total de
l’empresa, independentment dels centres de treball i del tipus de contracte laboral
que vinculi treballadors i empresa.
El període de referència s’obté calculant la mitjana de treballadors, inclosos aquells a
temps parcial, en la totalitat dels centres de treball, dels immediatament darrers
dotze mesos.
-Reducció de la cotització a la SS per canvi de lloc de treball per risc durant
l’embaràs o durant la lactància natural
En eIs supòsits de malaltia professional: 50% aportació empresarial en la cotització a
la SS per contingències comunes - (sense canvis) DA 86a
-Pròrroga de la bonificació en la cotització de SS per prolongació del període
d’activitat dels treballadors fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç
Mesos de febrer, març i novembre. DA 89a
-Índex de preus de consum (IPC)
L'IPC general interanual de gener a desembre de 2015 se situa en el 0,0%.
-Exoneració de l’aportació empresarial en cas de suspensió de contractes o
reducció de jornada
Es regulen els supòsits de força major en els quals la Tresoreria General de la
Seguretat Social pot exonerar, empreses afectades per una suspensió de contractes
de treball o reducció de jornada, del pagament de l'aportació empresarial amb la
finalitat d'afavorir el manteniment de l'ocupació. S'estableixen els requisits que han
de complir per a la seva aplicació.
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Continua l’obligació per als empresaris de comunicar a la Tresoreria General de la
Seguretat Social en cada període de liquidació l'import de tots els conceptes retributius
abonats als seus treballadors, amb independència de la seva inclusió o no en la base de
cotització a la Seguretat Social i encara que resultin d'aplicació bases úniques.

Contractació a temps parcial
Els treballadors a temps parcial no poden fer hores extraordinàries, excepte en
determinats supòsits (prevenció i reparació de sinistres i altres esdeveniments
extraordinaris).
Continua la regulació de les hores complementàries. No es poden fer hores
complementàries en els contractes a temps parcial amb una jornada inferior a 10 hores
setmanals en còmput anual. En els contractes de durada indefinida, a més de les hores
complementàries pactades (obligatòries quan s’hagi signat el preceptiu pacte),
l'empresari podrà oferir hores complementàries voluntàries amb limitacions.
Continua l'obligació de portar un registre de la jornada dels treballadors a temps parcial i
a temps complet, dia a dia, i es totalitzarà mensualment. S’haurà de lliurar una còpia al
treballador, juntament amb el rebut de salaris, del resum de totes les hores (ordinàries i
complementàries) realitzades cada mes. Aquesta obligació de registre no s'aplicarà en la
relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.

Ordre ministerial que desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol, regulador de
determinats aspectes de la gestió i control dels processos d'incapacitat
temporal durant els primers 365 dies
A partir de la seva entrada en vigor, els metges facultatius hauran de detallar en el
comunicat mèdic de baixa la durada estimada del procés:
* Molt curta:

inferior a 5 dies naturals

* Curta:

de 5 a 30 dies naturals

* Mitjana:

de 31 a 61 dies

* Llarga:

més de 61 dies

Aquesta previsió de baixa podrà ser actualitzada en qualsevol moment, en funció de com
evolucioni la salut del treballador. Per facilitar la tasca, el metge podrà usar com a
referència les taules de durada òptima de les diferents patologies.
-Expedició dels comunicats: baixes mèdiques
Com a norma general, les baixes s'han d'expedir immediatament després del
reconeixement del treballador, o bé pel metge del servei públic de salut, o bé pel de la
mútua, en el cas que la baixa derivi d'un accident de treball o malaltia professional
coberta per aquesta.
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Declaració de salaris al règim general de la Seguretat Social (RGSS)/fitxers
conceptes retributius abonats (CRA)

Com a novetat, quan el professional consideri que es tracta d'un procés de durada
estimada molt curta podrà emetre el comunicat de baixa i alta en el mateix acte mèdic,
la qual cosa evitarà segones visites del treballador o dels seus familiars al centre de salut.
En la resta de casos, en el comunicat figurarà la data de la revisió mèdica següent, que
s'ha d'efectuar per primera vegada al setè dia del comunicat de baixa (per als casos de
durada curta i mitjana) i el catorzè dia (en baixes de durada estimada llarga).
Quan la durada de la malaltia vagi més enllà de 365 dies, el control del procés de la
incapacitat passarà a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
-Tramitació per part del treballador
El treballador ha de presentar a l'empresa la còpia dels comunicats de baixa i els
successius comunicats de confirmació, en el termini de tres dies des de la data de
l’expedició. Així mateix, quan li lliurin el comunicat d'alta mèdica haurà d'aportar la
còpia al seu centre de treball dintre les quatre hores següents.

PENSIONS
Revaloració de pensions
Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com de classes passives,
experimentaran el 2016 amb caràcter general un increment del 0,25%, en els termes que
s'indiquen en la llei.

Pensions no contributives de la Seguretat Social 2016
Pensions de jubilació i invalidesa de la Seguretat Social en la seva modalitat no
contributiva: 5.150,60 euros anuals.
Complement de pensió per al lloguer d'habitatge: 525 euros anuals.

Pensions de l'extingit SOVI 2015
Pensions del SOVI no concurrents: 5.682,60 euros anuals.
Pensions del SOVI concurrents amb pensions de viduïtat d'algun dels règims del sistema
de la Seguretat Social o amb alguna d'aquestes pensions i, a més, amb qualsevol altra
pensió pública de viduïtat: 5.532,80 euros anuals.

Sistema de complements per a mínims de les pensions de la Seguretat Social
Tindran dret a percebre els complements necessaris per assolir la quantia mínima de
pensions els pensionistes del sistema de la Seguretat Social, en la modalitat contributiva,
que no percebin durant el 2016 rendiments del treball, de capital o d'activitats
econòmiques i guanys patrimonials, d'acord amb el concepte establert per a aquestes
rendes en l'impost sobre la renda de les persones físiques i computats d'acord amb l'art.
50 del TRLGSS (RDL 1/1994), o que en cas de percebre’n, no excedeixin de 7.116,18 euros a
l'any.
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CLASSE DE PENSIÓ

Titulars
Amb cònjuge Sense cònjuge:
a càrrec
unitat econòmica
(Euros/any)
unipersonal
(Euros/any)

Amb cònjuge
no a càrrec
(Euros/any)

Jubilació
Titular amb seixanta-cinc anys

10.988,60

8.905,40

Titular menor de seixanta-cinc anys

10.299,80

8.330,00

8.449,00
7.872,20

Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa

16.483,60

13.358,80

12.674,20

Incapacitat permanent
Gran invalidesa

16.483,60

13.358,80

12.674,20

Absoluta

10.988,60

8.905,40

8.449,00

Total: Titular amb seixanta-cinc anys

10.988,60

8.905,40

8.449,00

Total: Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys

10.299,80

8.330,00

7.872,20

Total: Derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys

5.538,40

5.538,40

5.045,04

Parcial del règim d'Accidents de Treball: Titular amb
seixanta-cinc anys

10.988,60

8.905,40

8.449,00

Viudetat
Titular amb càrregues familiars

10.299,80

Titular amb seixanta-cinc anys, o amb discapacitat en grau
igual o superior a 65 per 100

8.905,40

Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys

8.330,00

Titular amb menys de seixanta anys

6.742,40

Orfandat
2.720,20

Per beneficiari
Per beneficiari discapacitat menor de 18 anys amb una discapacitat igual o superior a 65 per 100
En l'orfandat absoluta, el mínim s'incrementarà en 6.724,20 euros/any distribuïts, en cada cas,
entre els beneficiaris

5.353,60

A favor de familiars
2.720,20

Per beneficiari
Si no existeix vidu ni orfe pensionista:
Un beneficiari amb seixanta-cinc anys

6.575,80

Un beneficiari menor de seixanta-cinc anys

6.195,00

Diferents beneficiaris: El mínim assignat a cadascun d'ells s'incrementarà en l'import que resulti de
prorratejar 4.011,00 euros/any entre el número de beneficiaris
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Quanties mínimes de pensions del sistema de la Seguretat Social en la seva
modalitat contributiva 2016

Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei general de la Seguretat Social (BOE 31.10.15)
Disposició final única. Entrada en vigor.
El RDL 8/2015 i el text refós aprovats entraran en vigor el 2 de gener de 2016.
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