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novetats laborals
Bases màximes i mínimes de cotització. Pròrroga normes 2019: Da 2a RD-llei 18/2019

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: 31,66euros

Salari mínim interprofessional mensual: 950,00 euros per 14 mensualitats 

Salari mínim interprofessional anual: 13.300,00 euros

Indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM)

Salari mínim diari: 17,93 euros

Salari mínim mensual: 537,84 euros

Salari mínim anual: 6.454,03 euros

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. Pròrroga normes2019 : Da 2a RD-llei 18/2019
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12,00

23,60
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4,70
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4,70

0,25

1,55

1,60

1,60

-  

0,10

28,30

14,00

28,30

1,75

7,05

8,30

8,30

0,20
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Si el grup figura amb /s = mensual

EXONERATS

Bases de cotització contingències comunes 2019. Pròrroga normes 2019: Da 2a RD-llei 18/2019



Cotització al règim especial de treballadors per compte propi o autònoms. Pròrroga 
normes 2019 : Da Segona RD-llei 18/2019

Màxima : 4.070,10 euros/mes

Mínima  :    944,40 euros/mes
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8,49 euros

16,28 euros

51,05 euros

5,85 euros

74,03 euros  

3,23 euros

COTIZACIÓ CONTRACTES PER LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE. 
APLICABLE A BECARIS I INVESTIGADORS RD 63/2006

Concepte EmpresaEmpresa Treballador Total

Per contingències comunes

Per accidents de treball i 

malalties professionals

Atur (*)

Fondo de Garantia Salarial

42,56 euros

IT (Incapacitat Temporal)

3,27 euros IMS (Incapacitat, 

mort i supervivència)

2,58 euros

57,75 euros

3,23 euros

Persona física

944,40 euros

Base mínima Quota

Autònoms societaris

Base mínima Quota

283,3 euros/mes 1.214,08 euros 364,22 euros/mes

Autònoms de menys de 47 anys: els autònoms que l’1 de gener de 2019 tinguin menys 
de 47 anys podran triar lliurement la seva base de cotització entre la base mínima 
(944,40 euros) i la màxima (4.070,10 euros). També tindran aquesta llibertat d’elecció 
aquells de 47 anys la base de cotització dels quals, a desembre de 2018, fos igual o 
superior a 2.052 euros al mes. En cas contrari, la seva base màxima de cotització serà de 
2.077,80 euros al mes, tret que elevin la seva base per sobre dels citats 2.052 euros 
abans del 30 de juny de 2019.

48 anys o més: la base de cotització dels autònoms que a 1 de gener de 2019 tinguin 
complerts 48 anys o més, estarà compresa entre els 1.018,50 i 2.077,80 euros mensuals 
en línies generals. Hi ha una excepció: que es tracti del cònjuge supervivent del titular del 
negoci que com a conseqüència de la seva defunció, s’hi hagi hagut de posar al 
capdavant i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 anys o més. Només en 
aquest cas les bases de cotització es podran triar entre un mínim de 944,40 euros i 
2.077,80 euros.

En el cas que l’autònom, amb anterioritat als 50 anys, hagués cotitzat cinc o més anys en algun 
altre sistema de Seguretat Social podrà triar la base entre 944,40 euros mensuals i 2.077,80 
euros, sempre que la seva última base de cotització fos igual o inferior a 2.052 euros.



Però si la seva última base va ser superior a aquesta quantitat, l’autònom podrà cotitzar per 
una base dels 944,40 euros i la seva última base de cotització incrementada en un 7%, sempre 
amb el topall de la base màxima (4.070 euros al mes).

Pluriactivitat: aquells autònoms que també cotitzin de forma simultània en el règim 
general de treballadors assalariats, tindran dret al reintegrament del 50% de l’excés en 
què les seves cotitzacions per contingències comunes –comptabilitzant les aportacions 
de l’empresari i el treballador per compte d’altri i les de l’autònom– superin la quantia 
que s’estableixi a aquest efecte per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a cada 
exercici, amb el topall del 50% de les quotes ingressades en aquest règim especial per raó 
de la seva cotització per les contingències comunes.

Autònoms societaris i autònoms amb treballadors per compte aliè. Pròrroga de les 
normes de cotització 2019 : Da Segona RD-llei 18/2019

Els treballadors que exerceixin les funcions de direcció i gerència que comporta l’acompliment 
del càrrec de conseller o administrador, o prestin altres serveis per a una societat de capital, a 
títol lucratiu i de forma habitual, personal i directa, sempre que tinguin el control efectiu, 
directe o indirecte, d’aquella, la base mínima de cotització a partir de l’1 de gener del 2019, 
aquest dia inclòs, serà 1.214,10 euros/mes.

Els treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2018 i de manera simultània hagin 
tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 
deu, la base mínima de cotització a partir del 2019.01.01, aquest dia inclusivament, serà 
1.214,10 euros/mes.

Tipus de cotització. Pròrroga de les normes de cotització 2019: Da Segona RD-llei 
18/2019

1. Per a les contingències comunes, el 28,30%. 

2. Per a les contingències professionals, el 0,9%, del qual el 0,46% correspon a la 
contingència d’incapacitat temporal i el 0,44% a la d’incapacitat permanent, mort i 
supervivència.

3. Per cessament d’activitat, el 0,7%.

4. Per formació professional, el 0,1%.

Sistema especial per a empleats de llar establert en el règim general. Pròrroga de les 
normes de cotització 2019 : Da Segona RD-llei 18/2019

S’estableixen bases de cotització en funció de 10 trams de retribucions, l’últim es deixa 
perquè la base sigui el salari percebut. A més, es fixen les hores màximes que es podran 
realitzar en cada tram, d’acord al SMI.

Es manté la reducció del 20% en les cotitzacions per les persones que treballen al servei 
de la llar, així com la bonificació de fins al 45% si és família nombrosa.

Es redueix el període transitori per a l’equiparació completa amb la resta de treballadors 
del règim general i cotitzar pel salari real, que serà efectiu l’1 de gener de 2021.
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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.

Nou servei d’obtenció de RNT definitius. Enviament opcional de la relació nominal 
de treballadors

A partir de l’abril 2020 hi haurà la nova operativa amb nous esquemes de fitxers que 
donaran la possibilitat que els fitxers RNT no s’enviïn automàticament, sinó que es 
remetin a demanda de l’usuari.

En els nous fitxers s’inclou, dintre del node “Liquidació”, un nou node opcional 
“Sol·licitud recepció RNT”. Quan en els fitxers no hi figuri el nou node (és opcional), 
únicament es remetran les RNT definitives.

Integració social de les persones amb discapacitat. Llei 13/1982, de 7 de abril

Reserva de llocs de treball

Les empreses amb 50 o més empleats estan obligades a contractar, almenys, un 2% de 
treballadors amb 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.

Tipus de cotització

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

Empresari Treballador Total

Bases de cotització

Max. H
treball

34

53

72

92

111

130

160

160

160

160

0010



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.

Hores extraordinàries i hores complementàries

L’article 35 de l’Estatut dels Treballadors regula les hores extraordinàries i són 
considerades aquelles hores que realitza el treballador superant la jornada normal de 
treball.

No podran realitzar-se més de 80 hores extraordinàries a l’any llevat que s’hagin de 
realitzar per força major, sent aquestes per prevenir o reparar sinistres o danys 
extraordinaris urgents.

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. El nombre d’hores 
complementàries no pot excedir del 30% de les hores ordinàries de treball objecte del 
contracte.

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.

Contractes de durada igual o inferior a 5 dies

S’estableix que els contractes de caràcter temporal la durada efectiva dels quals sigui igual o 
inferior a cinc dies, la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes 
s’incrementi en un 40 per cent (enfront del 36% fins al moment). Aquest increment no serà 
aplicable als treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri 
agraris.

Es regula també una millora de la protecció social d’aquests treballadors per a aplicar als dies 
efectivament treballats i cotitzats un «coeficient de temporalitat», que es correspon amb 
l’increment en la cotització abans assenyalat.

Contractes de durada igual o inferior a 120 dies

Els treballadors eventuals i temporers els quals els seus serveis els prestin en una 
mateixa empresa i no excedeixin de 120 dies, tindran un salari mínim de 44,99€ per 
jornada.

Els empleats de la llar que treballin per hores en règim extern el salari mínim queda fixat 
en 7,43€ per hora efectiva treballada.

Registre horari

A partir del dia 12 de maig de 2019, el registre obligatori de jornada és: l’obligació de les 
empreses de tenir un control efectiu del nombre d’hores que realitzen els seus empleats. 
Aquest, segons concreta el BOE, ha de ser “fefaent”, és a dir, les dades emmagatzemades s’han 
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de correspondre amb les hores treballades per l’empleat. Aquest mecanisme ha de registrar 
l’hora d’entrada i l’hora de sortida de cadascun dels treballadors i ha de ser negociat, tant com 
sigui possible, amb la representació legal dels treballadors. Les dades s’han d’emmagatzemar 
durant un període de quatre anys i únicament poden tenir-hi accés els responsables 
autoritzats de l’empresa i el mateix treballador.

Les empreses hauran de portar un registre de jornada de tots els 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.

Permís de maternitat o paternitat

El passat 1 de gener de 2020 la durada del permís de paternitat va ser ampliada a 12 setmanes. 
El decret llei en el qual es basa, va permetre que des de l’1 d’abril de 2019 els pares (o l’altra 
persona progenitora en el cas de parelles del mateix sexe) gaudissin de 8 setmanes de permís 
enlloc de les 5 que tenen aleshores. La mesura aprovada per l’Executiu també preveu que al 
gener de 2021 s’equiparin les 16 setmanes que tenen les mares i que iguala la mitjana 
europea.

Pla Igualtat d’oportunitats de dones i homes

Els plans d'igualtat de les empreses i organitzacions són un conjunt ordenat de mesures, 
adoptades després de fer una diagnosi de situació, per assolir la igualtat de tracte i 
d'oportunitats entre dones i homes i per eliminar la discriminació per raó de sexe.

Els plans d'igualtat fixen els objectius que es volen assolir, les estratègies que s'han d'adoptar i 
les accions concretes per aconseguir-los, així com sistemes eficaços de seguiment i avaluació 
dels objectius proposats.

Empreses amb obligació d’elaborar un pla d’igualtat:

1.Si l’empresa té una plantilla superior a 250 treballadors.

2.Si el conveni aplicable obliga a això

3.Si la empresa ha comés una infracció i la Inspecció l’ha substituït, la sanció per 
l’obligació

L’incompliment de l’obligació esta tipificada amb multa d’entre 6.251 i 187.515€.

Jubilació. Clàusula de salvaguarda

Es prorroga fins a finals de 2020 la jubilació amb els requisits i condicions previs a la Llei 
27/2011 d’aquelles persones la relació laboral de les quals s’hagi extingit abans de l’1 d’abril de 
2013, sempre que després no estiguin inclosos en algun règim de la Seguretat Social. També 
per a les persones que van ser acomiadades en convenis col·lectius o en expedients de 
regulació d’ocupació abans de l’1 d’abril de 2013.

Es continuarà aplicant la regulació de la pensió de jubilació, en les seves diferents modalitats, 
requisits d’accés, condicions i regles de determinació de prestacions, vigents abans de 
l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, d’actualització adequació i modernització del 
sistema de la Seguretat Social, a les pensions de jubilació que es causin abans de l’1 de gener 
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Jubilació

Titular amb seixanta-cinc anys

Titular menor de seixanta-cinc anys

Titular amb seixanta-cinc anys procedent 
de gran invalidesa

Incapacitat permanent

Gran invalidesa

Absoluta

Total: titular amb 65 anys

Total: titular amb edat entre 60 i 64 anys

Total: derivada de malaltia comuna menor 
de 60 anys

Parcial del règim d'accidents de treball: 
Titular amb 65 anys

Viduïtat

Titular amb càrregues familiars

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

Titular amb edat entre seixanta i seixanta-
quatre anys

Titular amb menys de seixanta anys

Sense cònjuge: unitat 
econòmica unipersonal

Amb cònjuge 
no a càrrec

euros/any

9.569,00

8.953,00

14.354,20

14.354,20

9.569,00

9.569,00

8.953,00

7.054,60

9.569,00

Classe de pensió

de 2020, en els següents supòsits següents:

a) Les persones la relació laboral de les quals s’hagi extingit abans de l’1 d’abril de 2013, 
sempre que amb posterioritat a aquesta data no tornin a quedar incloses en algun dels règims 
del sistema de la Seguretat Social.

b) Les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions 
adoptades en expedients de regulació d’ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius de 
qualsevol àmbit, acords col·lectius d’empresa així com per decisions adoptades en 
procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat a l’1 d’abril de 2013, 
sempre que l’extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb anterioritat a l’1 de 
gener de 2020. Serà condició indispensable que els acords col·lectius d’empresa indicats es 
trobin degudament registrats en l’Institut Nacional de la Seguretat Social o en l’Institut Social 
de la Marina, si escau, en el termini que reglamentàriament es determini.

c) No obstant això, les persones a les quals es refereixen els apartats anteriors també podran 
optar perquè s’apliqui, per al reconeixement del seu dret a pensió, la legislació que estigui 
vigent en la data del fet causant.

Es modifica l’Estatut dels Treballadors perquè els convenis col·lectius puguin establir 
clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball per compliment de l’edat 
legal de jubilació -la coneguda com a “jubilació obligatòria”- sempre que tinguin dret al 
cent per cent de la pensió de jubilació.

PENSIONS

Titulars

Amb cònjuge a càrrec

euros/any

11.807,60

11.069,80

17.711,40

17.711,40

11.807,60

11.807,60

11.069,80

7.054,601

11.807,60

11.069,80

9.569,00

8.953,00

7.249,20

-

-

-

-

euros/any

9.081,80

8.461,60

13.623,40

13.623,40

9.081,80

9.081,80

8.461,60

6.993,00

9.081,80

-

-

-

-
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Orfandat

Per beneficiari

Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat en grau igual o 
superior a l'65%

En l'orfandat absoluta el mínim s'incrementarà en 7.249,20 euros / any 
distribuïts, si és el cas, entre els beneficiaris

Prestació d'orfandat

Un beneficiari

Diversos beneficiaris: a repartir entre nombre de beneficiaris 100

En favor de familiars

Per beneficiari

Si no hi ha vidu ni orfe pensionistes

Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys

Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys

Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cada un d'ells s'incrementarà en 
l'import que resulti de prorratejar 4.324,60 euros/any entre el nombre de 
beneficiaris.

euros/any

2.924,60

5.754,00

8.820,00

14.868,00

2.924,60

7.067,20

6.661,20

Classe de pensió

Sense cònjuge: unitat 
econòmica unipersonal

Amb cònjuge 
no a càrrec

euros/any

9.569,00

9.569,00

9.328,20 / n

Classe de pensió Titulars

Amb cònjuge a càrrec

euros/any

11.807,60

euros/any

9.081,80Pensió de jubilació o retir

Pensió de viduïtat

Pensió familiar diferent de la de viduïtat, 
en què n és el nombre de beneficiaris de la 
pensió o pensions *
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 Jordi Arderiu i Turon
Joan Manel Balastegui i Torrent

Xavier Canet i Vila
Isabel Casadevall i Hernández

Raquel Frigola i Martínez
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
Alícia Casellas i Estévez

Miquel  Sitjà i Passols
Cati Verdaguer i Serarols

Efraïm Costa i Rengel
Rosa Moreno i Guillem

Verònica Jiménez i Camarena

jarderiu@aparedes.com
jmbalastegui@aparedes.com
xcanet@aparedes.com
icasadevall@aparedes.com
rfrigola@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
acasellas@aparedes.com
msitja@aparedes.com
cverdaguer@aparedes.com
ecosta@aparedes.com
rmoreno@aparedes.com
vjimenez@aparedes.com

Recordeu que podeu accedir a la vostra 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
aparedes@aparedes.com · www.aparedes.com


