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novetats laborals
Bases màximes i mínimes de cotització

Límit màxim: 4.070,10 euros/mes o 135,67 euros/dia

Límit mínim:  1.050,00 euros/mes o 35,00 euros/dia

Salari mínim interprofessional (SIM)

Salari mínim interprofessional diari: 30,00 euros

Salari mínim interprofessional mensual: 900,00 euros

Salari mínim interprofessional anual: 12.600,00 euros

Bases de cotització contingències comunes 2019

1.466,40

1.215,90

1.057,80

1.050,00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

4.070,10

4.070,10

4.070,10

4.070,10

4.070,10

4.070,10

4.070,10

35,00

35,00

35,00

35,00

135,67

135,67

135,67

135,67

Tipus de cotització en règim general 2019

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 2019)

Màxima : 4.070,10 euros/mes

Mínima  :    944,40 euros/mes

Els treballadors autònoms que, l’1 de gener de 2019, tinguin 47 anys d'edat si la seva base de 
cotització és inferior a 2.052,00€ mensuals, no podran escollir una base en quantia superior a 
2.052,00€ mensuals, llevat que exerceixin la seva opció en aquets sentit abans del 30 de juny 
de 2019, amb efectes 1 de juliol, o 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 2019 hagin fet els 48 anys 
o més, estarà compresa entre les quanties de 1.018,50 euros i 2.077,80 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 944,40 euros i 
2.077,80 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 2.052,00 € 
mensuals:

Base compresa entre 944,40 euros mensuals i 2.077,80 euros mensuals.

b. Si l’última base de cotització acreditada ha estat superior a 2.052,00 euros mensuals:

Base compresa entre 944,40 € i l’import d’aquella incrementat en un 7%.

Aquesta elecció és també aplicable als autònoms que amb 48 o 49 anys d’edat i abans del 
01 de gener de 2011, hagin optat per una base superior a 2.052,00 euros mensuals.

Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant poden escollir com a base mínima de 
cotització 869,40 euros mensuals, o una base de 944,40 euros mensuals. Els treballadors 
autònoms dedicats a la venda a domicili, poden escollir com a base mínima de cotització 
944,40 euros mensuals, o una base de 519,30 euros mensuals.

Bases mínimes qualificades

Per als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2018 hagin tingut al seu servei 10 
treballadors o més per compte d’altri, la base mínima de cotització aplicable serà de 1.214,10€ 
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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Sistema especial per a empleats de llar establert en el règim general a partir de l’1 de 
gener del 2019

206,00 €

340,00 €

474,00 €

608,00 €

743,00 €

877,00 €

1.050,00 €

1.097,00 €

1.232,00 €

Retribució mensual

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

Base de cotització mensual

1r

2n

3r

4t

5è

6è

7è

8è

9è

10è

Fins a 240,00 euros 

  Des de 240,01 euros fins a 375,00 euros 

  Des de 375,01 euros fins a 510,00 euros 

  Des de 510,01 euros fins a 645,00 euros 

  Des de 645,01 euros fins a 780,00 euros 

  Des de 780,01 euros fins a 914,00 euros 

  Des de 914,01 euros fins a 1.050,00 euros 

  Des de 1.050,01 euros fins a 1.144,00 euros

Des de 1.144,01 euros fins a 1.294,00 euros

Des de 1.294,01 euros fins a 4.070,10 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.

Tipus de cotització

23,60%                               4,70%                          28,30%

Empresari Treballador Total
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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.

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.

A partir del dia 12 de maig de 2019, les empreses hauran de portar un registre de jornada dels 
treballadors, 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.

PENSIONS 2019

Jubilació amb 65 anys 

Amb cònjuge a càrrec 

Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 

Amb cònjuge no a càrrec

Quanties mensuals
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Quanties anuals

835,80

677,40

642,90

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Jubilació menor de 65 anys 

Amb cònjuge a càrrec 

Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 

Amb cònjuge no a càrrec

783,60

633,70

599,00

10.970,40

8.871,80

8.386,00

Jubilació amb 65 anys procedent de gran invalidesa

Amb cònjuge a càrrec 

Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 

Amb cònjuge no a càrrec

1.253,70     

1.016,10 

964,40 

17.551,80   

14.225,40 

13.501,60 

Jubilació
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Gran invalidesa

Amb cònjuge a càrrec 

Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 

Amb cònjuge no a càrrec

Quanties mensuals Quanties anuals

1.253,70

1.016,10

964,40

17.551,80

14.225,40

13.501,60

Absoluta o total amb 65 anys d’edat

Amb cònjuge a càrrec 

Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 

Amb cònjuge no a càrrec

835,80

677,40

642,90

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Total amb edat entre 60 i 64 anys

Amb cònjuge a càrrec 

Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 

Amb cònjuge no a càrrec

783,60

633,70

599,00

10.970,40

8.871,80

8.386,00

Incapacitat permanent

Total derivada malaltia comuna menor de 60 anys

Amb cònjuge a càrrec 

Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 

Amb cònjuge no a càrrec

499,40

499,40

495,00

6.991,60

6.991,60

6.930,00

Amb càrregues familiars

Amb 65 anys o amb discapacitat = >65%

Entre 60 i 64 anys

Meno de 60 anys 

Quanties mensuals Quanties anuals

783,60

677,40

633,70

513,10

10.970,40

9.483,60

8.871,80

7.183,40

Viudetat

Per beneficiari

Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat > =65%

Quanties mensuals Quanties anuals

207,00

407,30

2.898,00

5.702,20

Orfanesa

Un sol beneficiari

Diversos beneficiaris (N)

Quanties mensuals Quanties anuals

720,10

207,00 + 513,10 / N

10.081,40

2.898,00 + 7.183,40 / N

Orfanesa absoluta



Per beneficiari

Si no existeix vidua ni orfa pensionistes

Un sol beneficiari amb 65 anys 

Un sol beneficiari menor de 65 anys 

Diversos beneficiaris (N) 

Quanties mensuals Quanties anuals

207,00

500,20

471,50

207,00 + 306,10 / N

2.898,00

7.002,80

6.601,00

2.898,00 + 4.285,40 / N

Favor de familiars

Vellesa, invadiesa i viudetat 

Prestacions SOVI concurrents

Quanties mensuals Quanties anuals

433,70

421,00

6.071,80

5.894,00

Pensions SOVI

Sense cònjuge a càrrec

Amb cònjuge a càrrec

Quantia anual

7.569,00

8.829,00

Límit ingressos (sense incloure pensió)

0014



ESTAT D’INFORMACIÓ NO FINANCERA (EINF)

La Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el codi de comerç, el text refós de la 
Llei de societats de capital i la Llei d’auditoria de comptes, en matèria d’informació no 
financera i diversitat, obliga a determinades societats a la formulació de l’estat d’informació no 
financera. Aquet estat, que afecta els exercicis econòmics iniciats a partir de l’1 de gener de 
2018, formarà part dels comptes anuals i dels comptes anuals consolidats i s’inclourà en 
l’informe de gestió.

La informació inclosa en l’EINF de l’informe de gestió s’haurà de publicar en el lloc web de la 
societat i haurà de ser verificada per un “prestador independent de serveis de verificació” que, 
generalment, és l’auditor.

Les societats dependents i les dominants d’un subgrup poden estar exemptes de formular 
l’EINF si compleixen determinats requeriments d’informació i si la dominant última està 
obligada a formular aquest estat.

Quines societats han de formular l’EINF? 

Les societats amb una plantilla mitja durant l’exercici superior a 500 treballadors, i  

que, o bé tinguin la consideració d’entitat d’interès públic (EIP) o bé que durant dos 
exercicis consecutius reuneixin, a data de tancament, dues de les circumstàncies 
següents:

Actiu superior a 20 milions d’euros.

Xifra de negoci superior a 40 milions d’euros.

Número mig de treballadors superior a 250.

Transcorreguts 3 anys de l’entrada en vigor de la llei, tindran l’obligació de presentar l’EINF: 

Les societats amb una plantilla mitja durant l’exercici superior a 250 treballadors, i 

que, o bé tinguin la consideració d’EIP o bé que durant 2 exercici consecutius reuneixin, a 
data de tancament, una de les següents circumstàncies:

Actiu superior a 20 milions d’euros.

Xifra de negoci superior a 40 milions d’euros.

Quina informació ha d’incloure l’EINF?

Ha d’incloure informació significativa necessària per comprendre l’evolució, els resultats i la 
situació de la societat/grup i l’impacte de la seva activitat respecte:

General. Model de negoci i per cada qüestió requerida: polítiques, resultats de les 
polítiques, riscos, indicadors de resultats no financers. 

Qüestions mediambientals. Activitats de la societat i recursos, contaminació, economia 
circular i prevenció i gestió de residus, ús sostenible dels recursos, canvi climàtic, 
protecció de la biodiversitat.

Qüestions socials i relatives al personal. Ocupació, organització del treball, salut i 
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seguretat, relacions socials, formació, accessibilitat de persones amb discapacitat, 
igualtat.

Respecte als drets humans. Procediments i prevenció, discriminació, treball forçós i 
infantil.

Lluita contra la corrupció i el suborn. Mesures adoptades. Aportacions a entitats sense 
ànim de lucre.

Societat. Compromisos amb el desenvolupament sostenible, subcontractació i 
proveïdors, consumidors, informació fiscal, altra informació significativa.
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