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novetats laborals
Bases màximes i mínimes de cotització

Límit màxim: 3.751,20 euros/mes o 125,04 euros/dia

Límit mínim: 858,60 euros/mes o 28,62 euros/dia

Salari mínim interprofessional (SIM)

Salari mínim interprofessional diari: 24,53 euros

Salari mínim interprofessional mensual: 735,91 euros

Salari mínim interprofessional anual: 10.302,74 euros

Bases de cotització contingències comunes 2018 (Ordre ESS/55/2018,de 26 de gener)

1.199,10

994,20

864,90

858,60

858,60

858,60

858,60

3.751,20

3.751,20

3.751,20

3.751,20

3.751,20

3.751,20

3.751,20

28,62

28,62

28,62

28,62

125,04

125,04

125,04

125,04

Tipus de cotització en règim general 2018

23,60

12,00

23,60

5,50

6,70

6,70

0,20

0,60

4,70

2,00

4,70

1,55

1,60

1,60

-  

0,10

28,30

14,00

28,30

7,05

8,30

8,30

0,20

0,70
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Cotització al règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (des de l’1 
de gener de 2018)

Màxima : 3.751,20 euros/mes

Mínima  :    919,80 euros/mes

Els treballadors autònoms que, l’1 de gener de 2018, tinguin 47 anys d'edat si la seva base de 
cotització és inferior a 2.023,50€ mensuals, no podran escollir una base en quantia superior a 
2.023,50€ mensuals, llevat que exerceixin la seva opció en aquets sentit abans del 30 de juny 
de 2018, amb efectes 1 de juliol, 0 que es tracti de cònjuge supervivent del titular del negoci 
que, com a conseqüència de la mort d’aquest, ha hagut de posar-se al capdavant i donar-se 
d’alta en aquest règim especial amb 47 anys d’edat; en aquest cas no existirà aquesta limitació.

La base de cotització dels treballadors autònoms que, l’1 de gener de 2018 hagin fet els 48 anys 
o més, estarà compresa entre les quanties de 992,10 euros i 2.023,50 euros mensuals, llevat 
que es tracti del cònjuge supervivent (en els termes indicats més amunt) amb 45 anys o més 
d’edat; en aquest cas l’elecció de la base estarà compresa entre les quanties de 919,80 euros i 
2.023,50 euros.

No obstant això, la base de cotització dels treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 
anys hagin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social cinc o més anys, 
tindran les quanties següents:

a. Si l’última base de cotització acreditada ha estat igual o inferior a 2.023,50 € 
mensuals:

Base compresa entre 919,80 euros mensuals i 2.023,50 euros mensuals.

b. Si l’última base de cotització acreditada ha estat superior a 2.023,50 euros mensuals:

Base compresa entre 919,80 € i l’import d’aquella incrementat en un 3%.

Aquesta elecció és també aplicable als autònoms que amb 48 o 49 anys d’edat i abans del 
30 de juny de 2011, hagin optat per una base superior a 1.682,70 euros mensuals.

Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant poden escollir com a base mínima de 
cotització 919,80 euros mensuals, o una base de 858,60 euros mensuals. Els treballadors 
autònoms dedicats a la venda a domicili, poden escollir com a base mínima de cotització 
919,80 euros mensuals, o una base de 505,80 euros mensuals.

Bases mínimes qualificades

Per als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2017 hagin tingut al seu servei 10 
treballadors o més per compte d’altri, la base mínima de cotització aplicable serà de 1.199,10€ 
mensuals.

S’aplicarà la mateixa base mínima de cotització que la indicada en el paràgraf anterior als 
autònoms inclosos al RETA en virtut de l’article 305.2.b) i e) de la LGSS (autònoms societaris 
que realitzin funcions d’administrador o posseeixin el control efectiu de la societat), llevat 
d’aquells que causin alta inicial al RETA durant els 12 primers mesos de la seva activitat.
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Devolució règimen de pluriocupació

Treballadors amb pluriocupació. La devolució de l’excés de cotització dels treballadors 
autònoms en règim de pluriocupació es realitzarà per la TGSS abans de l’1 de maig, sense 
necessitat de sol·licitar-la.

Reformes urgents del treball autònom

Recàrrecs per ingrés fora de termini

Es modulen els recàrrecs per l’ingrés fora de termini de les quotes a la Seguretat Social, reduint 
a un 10 % el recàrrec aplicable si l’abonament es produeix dins del mes natural següent al del 
venciment del termini d’ingrés.

Aquesta mesura s’estén no només als autònoms, sinó també a la resta de subjectes 
responsables del pagament incloses en els diferents règims de la Seguretat Social.

El canvi normatiu entrarà en vigor el dia 01/01/2018.

Reduccions i bonificacions de quotes de la Seguretat Social aplicables als treballadors per 
compte propi

S’amplia a 12 mesos la durada de la tarifa plana de 50 euros mensuals.

Es redueix de 5 a 2 anys el període immediatament anterior exigit sense haver cotitzat al RETA 
perquè puguin beneficiar-se d’aquesta reducció en la quota les persones que reprenguin la 
seva activitat per compte propi.

Aquest període és de 3 anys si anteriorment ja s’ha gaudit d’aquesta tarifa.

Bonificació als treballadors per compte propi per conciliació de la vida professional i familiar 
vinculada a la contractació

S’amplia a 12 anys l’edat límit dels menors la cura dels quals, per part del treballador autònom, 
dóna dret a una bonificació en la cotització de fins a 12 mesos. Cal recordar que aquest benefici 
exigeix la contractació d’un treballador per compte d’altri, a temps complet o parcial.

Bonificacions de quotes de Seguretat Social durant el descans per maternitat, paternitat o 
adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la 
lactància natural

S’elimina el requisit de ser substituït mitjançant un contracte d’interinitat amb un aturat per 
gaudir d’aquesta bonificació.

Per poder gaudir d’aquesta bonificació, s’exigeix un període mínim de descans d’un mes.

La bonificació s’ha d’aplicar sobre la base mitjana dels últims 12 mesos (no sobre la base 
mínima) i ha de ser compatible amb les que corresponguin per raó dels contractes d’interinitat 
que se subscriguin per substituir aquests treballadors en període de descans.

Bonificacions a les treballadores autònomes que s’incorporin a la feina en determinats 
supòsits

Es recupera la bonificació per reincorporació després de la maternitat, eliminada l’any 2012. 
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Les dones que tornin a exercir una activitat per compte propi en els dos anys posteriors al seu 
cessament amb motiu de la seva maternitat, poden beneficiar-se de la tarifa plana de 50 euros 
durant 12 mesos.

Bonificació per la contractació de familiars del treballador autònom

Els autònoms que contractin els seus familiars (fins al segon grau) com a assalariats, tenen dret 
a una bonificació total de la quota empresarial per contingències comunes durant un període 
de 12 mesos, sempre que es compleixin els requisits exigits (no haver extingit contractes, 
manteniments de l’ocupació, etc.).

Afiliació, altes i baixes

Es possibilita que, fins a un màxim de tres vegades l’any, els autònoms puguin donar-se d’alta i 
de baixa en el RETA amb dret a pagar les quotes a partir del dia en que iniciïn l’activitat (o fins al 
dia concret en què la finalitzin). D’aquesta manera, ja no han de pagar les cotitzacions amb 
efectes del primer dia del mes que iniciïn l’activitat (o fins l’últim dia del mes em què l’acabin).

Si es produeixen més de tres altes o baixes, ja no tenen efectes els dies efectius en què ocorrin, 
sinó el primer o l’últim dia del mes natural, tal com succeeix actualment.

Canvis posteriors de base

S’eleva de dos a quatre el nombre de vegades l’any que els autònoms poden canviar-se de base 
de cotització, a partir de l’1/1/2018. Amb això es pretén adequar la norma a les fluctuacions 
que són susceptibles de produir-se en els ingressos de l’activitat autònoma al llarg de cada 
exercici.

Cal tenir en compte que s’han  derogat expressament els articles 24,25,i 26 de l’Ordre de 24 de 
setembre de  1970 que, fins ara, regulaven l’elecció, el límit i els canvis de base de cotització.

Amb motiu de la implantació de la possibilitat de canviar fins a quatre vegades l’any de base de 
cotització, s’ha modificat el càlcul de la Base Reguladora de les prestacions per maternitat i 
paternitat dels treballadors autònoms. Això es justifica pel fet de tractar-se de prestacions en 
què és possible preveure l’esdeveniment de la situació protegida. La Base Reguladora de totes 
dues prestacions és la mitjana del que s’hagi cotitzat en els últims 6 mesos (o període inferior 
que correspongui).

Aquesta nova forma de càlcul de la Base Reguladora entrarà en vigor el dia 1/3/2018.
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Sistema especial per a empleats de llar establert en el règim general a partir de l’1 de 
gener del 2018

167,74 €

277,51 €

387,29 €

497,08 €

606,86 €

716,65 €

858,60 €

896,94 €

Tram Retribució mensual incrementada amb 
 la proporció de pagues extraordinàries 
  (euros mensuals)

Base de cotització mensual

1r

2n

3r

4t

5è

6è

7è

8è

Fins a 196,15 euros 

  Des de 196,16 euros fins a 306,40 euros 

  Des de 306,41 euros fins a 416,80 euros 

  Des de 416,81 euros fins a 527,10 euros 

  Des de 527,11 euros fins a 637,40 euros 

  Des de 637,41 euros fins a 746,90 euros 

  Des de 746,91 euros fins a 858,60 euros 

  Des de 858,61 euros

A l’efecte de determinar la retribució mensual de l’empleat de llar, l’import percebut 
mensualment haurà de ser incrementat amb la part proporcional de les pagues 
extraordinàries que tingui dret a percebre.

Altres disposicions addicionals/finals en matèria de Seguretat Social i laboral

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.

Declaració de salaris al règim general de la Seguretat Social (RGSS) / fitxers 
conceptes retributius abonats (CRA)

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.

Tipus de cotització

Contingències comunes                                 22,85 %                             4,55 %                        27,40 %

Contingències professionals                            1,10 %                                                                   1,10 %

Empresari Treballador Total
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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, només en els casos d’hores extraordinàries i complementàries, 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.mb la part proporcional de les pagues extraordinàries que tingui dret a percebre.

PENSIONS 2018

Jubilació

Edat > = 65 anys 

Edat < 65 anys

Incapacitat permanent

Gran invalidesa 

Absoluta > = 65 anys 

Total de 60 a 64 anys

Total derivada malaltia comuna < 60 anys

Viduïtat

Amb càrregues familiars

Edat > = 65 anys o amb discapacitat > = 

65% Edat > = 60 i <= 64 anys

Edat < 60 anys

Orfenesa

Una persona beneficiària 

Absoluta*

Beneficiari minusvàlid <18 amb minusvalidesa > el 65%...

Favor familiars

Una persona beneficiària

Si no hi ha vídua ni orfe/òrfena pensionista: Una persona 
beneficiària > = 65 anys

Una persona beneficiària < 65 anys

Pensions de la Seguretat Social (contributives)

Amb cònjuge 
a càrrec

Quantia de pensions mínimes 2018 (€/mes)

Sense cònjuge: 
unitat econòmica 

unipersonal

Amb cònjuge 
 no a càrrec

788,90 €

1.183,40 €

788,90 €

739,50 €

397,60 €

639,30 €

598,00 €

959,00 €

639,30 €

598,00 €

397,60 €

739,50 €

639,30 €

598,00 €

484,91 €

606,70 €

565,30 €

910,10 €

606,70 €

565,30 €

472,20 €

195,30 €

(s’incrementa en 6.760,60 €/any a repartir entre el nombre de 
beneficiaris/àries) 384,40 €

195,30 €

472,10 €

444,90 €
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Pensions del SOVI
Vellesa, invalidesa i viduïtat 
Prestació SOVI concurrents

Pensió màxima

Límit d’ingressos per a accés a complements a mínims - Pensions contributives

Beneficiari/ària sense cònjuge a càrrec Beneficiari/ària amb cònjuge a càrrec

184,30 €
397,20 €

2.580,13 €

7.133,97 (€/any)

Invalidesa i jubilació
Complement invalidesa 75% de discapacitat 
Complement habitatge lloguer

Pensions de la Seguretat Social (no contributives)

Una persona beneficiària

Quantia de pensions mínimes 2018 (€/mes)

369,90 €
184,96 €
525  €/any

Límit d’ingressos per a accés a pensió no contributiva

Beneficiari/ària en unitat econòmica unipersonal 5.178,60 €/any

Jubilació o retir

Viduïtat

Pensió o pensions a favor de familiars (n=nombre de beneficiaris)

Beneficiari/ària

Pensions classes passives 

Amb cònjuge a càrrec

Quantia de pensions mínimes 2018 (€/mes)

788,90 €

Unitat econòmica unipersonal Amb cònjuge no a càrrec

639,30 €

639,30 €

639,30 n

7.133,97 €

606,70 €
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Límit d’ingressos per a accés a complements mínims - Pensió classes passives



 Jordi Arderiu i Turon
Joan Manel Balastegui i Torrent

Xavier Canet i Vila
Isabel Casadevall i Hernández

Raquel Frigola i Martínez
Pere Morera i Bauxell

Elisabet Mullera i Llorens
Cecília  Paino i Lloberas
Enric  Paredes i Baulida
Josep Pont i Berenguer
Rosa Prats i Marimont

Joan Rebollo i Masoliver
Jordi Riera i Gil

Miquel Roura i Vizcaino
Montse Sánchez i Lozano

Miquel  Sitjà i Passols
Cati Verdaguer i Serarols

Efraïm Costa i Rengel

jarderiu@aparedes.com
jmbalastegui@aparedes.com
xcanet@aparedes.com
icasadevall@aparedes.com
rfrigola@aparedes.com
pmorera@aparedes.com
emullera@aparedes.com
cpaino@aparedes.com
eparedes@aparedes.com
jpont@aparedes.com
rprats@aparedes.com
jrebollo@aparedes.com
jriera@aparedes.com
mroura@aparedes.com
msanchez@aparedes.com
msitja@aparedes.com
cverdaguer@aparedes.com
ecosta@aparedes.com

Recordeu que podeu accedir a la vostre àrea de client

des de la intranet de la nostra web aparedes.com



paredes associats R

Plaça de la Independència 10, baixos · 17001 Girona
Tel. 972 212 304 · Fax 972 213 467
aparedes@aparedes.com · www.aparedes.com
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